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Cuvânt înainte
Antreprenoriatul rural reprezintă cea mai
durabilă soluție de creștere economică, ocupare a forței de muncă și integrare socială în
cadrul comunităților rurale.
În studii, ca și în viață, antreprenoriatul
este văzut în sens larg ca abilitatea de a iniția
și realiza ceva nou, într-un cadru organizat
legal și de a căuta soluții creative cu scopul
obținerii producției, vânzării acesteia și implicit obținerea de profit.
Sectoarele țintă pentru consolidarea antreprenoriatului rural sunt: agricultura, procesarea produselor agricole, serviciile de bază,
turismul. În mediul rural, antreprenoriatul
se concentrează pe dezvoltarea agriculturii.
Pământul este un mijloc important de trai.
ÝÝ Dacă îți dorești să muncești pentru tine și
familia ta;
ÝÝ Dacă dorești să activezi într-un domeniu
profitabil;
ÝÝ Dacă vrei ca lucrurile să se schimbe în bine
și să ai o viață mai bună,
Atunci este momentul să devii propriul
tău șef, să te inițiezi în domeniul antreprenoriatului rural pentru a-ți asigura un loc de
muncă sigur și venituri pentru tine și familia
ta.
Pentru mulți dintre noi, înființarea unei
afaceri trebuie asociată cu trăsături înnăscute
de anreprenor / comerciant și punem adesea
lipsa curajului de a demara o mică afacere pe

seama faptului că nu ne-am născut cu abilitățile necesare.
Și totuși, nu este suficient să te naști cu
abilități antreprenoriale ca să înființezi o afacere. În realitate, este nevoie de multă muncă,
informare și educație.
Antreprenorii pot aparține oricărui grup
profesional. Nu există profesii „predestinate”
pentru a produce antreprenori.
Spre deosebire de agricultura tradițională
a cerealelor, cultivarea plantelor medicinale și
aromatice este o activitate din ce în ce mai
profitabilă. Magazinele cu produse pe bază de
plante sunt în creștere, consumatorii, în special cele din zona urbană, consumă din ce în
ce mai multe plante medicinale și aromatice.
Oamenii au început să înțeleagă beneficiile
acestor produse și se concentrează atât pe
consumul de ceaiuri și produse din plante și
homeopate, dar și pe utilizarea de cosmetice
sau suplimente alimentare.
Este momentul potrivit să începeți propria voastră afacere în domeniul plantelor
medicinale și aromatice. Puteți începe cu
terenul liber din propria gospodărie sau cu terenuri mai extinse sau puteți închiria terenuri
în comunitatea Dvs.! Tot ce aveți nevoie este
dorința de a munci!
Prin training-ul la care veți participa și de
asemenea din acest manual, veți învăța cum să
începeți propria afacere în domeniul plantelor
medicinale și aromatice. Veți învăța despre

cadrul legal al organizării antreprenoriatului
rural, astfel încât să puteți alege ce formă vi
se potrivește cel mai mult. Veți gasi informații
relevante despre agricultura ecologică, în
cazul în care veți dori certificarea produselor
dumneavoastră și maximizarea profitului. Vă
prezentăm 20 de studii de caz de plante din
flora sponată care sunt în pericol de dispariție,
ca să puteți alege să vă începeți afacerea prin
cultivarea acestei plante în culturi organizate și astfel veți ști exact ce să faceți pentru
a obține produse de bună calitate. În final,
vă vom învăța cum să vă pregătiți planul de
afaceri pentru finanțarea afacerii și pentru a

învăța cum să vă stabiliți obiectivele și cum să
obțineți rezultate excelente. De asemenea, vă
puteți inspira din studii de caz de succes și idei
de afaceri din domeniul producției de plante
medicinale și aromatice.
Acest manual și curricula care asigură aplicarea practică a acestui manualul au fost elaborate cu ajutorul programului Erasmus+, în
cadrul Acțiunii cheie 2, Proiecte de parteneriat
strategic și prin proiectul "Educație în antreprenoriat rural prin producția și valorificarea
plantelor medicinale și aromatice", identificat
cu 2016-1-RO01-KA204-024635.
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Partea I:
Reguli de bază
în antreprenoriatul
rural

Autori:

Lorena-Andreea Urse
(Întreprinderea Socială Eco Herbal, România)
și Viorica Ghinea
(ACE-ES, România)
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Reguli de bază în
antreprenoriatul rural
1. Identifică motivația clară pentru
care vrei să dezvolți o afacere. Indiferent că dorești să înființezi o fermă sau o micro-fermă în domeniul plantelor pentru a-ți
crea un loc de muncă, pentru a pune în aplicare o activitate pe care o prestezi cu pasiune
sau pur și simplu pentru a câștiga bani, este
important ca fiecare să își cunoască motiația;

ÝÝ

2. Trebuie să ai dorință de a lucra pe
cont propriu, să fii pregătit să îți asumi
ideile și acțiunile. În antreprenoriat nu ai posibilitatea de a da vina pe cineva în caz de eșec;
3. Organizează-ți un program de lucru
flexibil, însă fii pregătit să muncești mai
mult timp decât dacă ai fi angajat;

procesare primară: plante uscate sau verzi?
Încheie un contract cu clienții pentru ați
asigura piață sigură de desfacere. Verifică ca
acest contract să conțină informații despre
metoda de plată și criteriile de cantitate
și calitate solicitate de client. Analizează
cu atenție cerințele clienților și evaluează
corect posibilitatea de a îndeplini cerințele
acestora. În situația în care nu vei obține
produsele agricole la standardele solicitate
de client, riști să nu îți fie acceptată marfa
sau să fie plătită la un preț mai mic decât
te aștepți, iar clientul să nu mai continue în
viitor colaborarea cu tine.

5. Evaluează-ți corect resursele financiare, echipamente, forța de muncă
și timpul, astfel încât să ai o viziune clară
despre:
ÝÝ ce deții înainte să demarezi afacerea: teren,
forță de muncă, semințe, echipamente agricole, inclusiv tractoare, spațiu de depozitare
a recoltei agricole, spațiu de producție sau
de prelucrare primară a recoltei vegetale –
solar pentru uscare sau pentru cultură?
ÝÝ infrastructura comunității susține activitatea propusă: există sisteme de irigație, care
este calitatea solului?
ÝÝ câți bani ai nevoie să investești inițial în
echipamente, semințe sau material săditor,
chirie/ arendă pentru teren – dacă este

4. Formează-ți o idee clară despre clienții tăi, cine sunt aceștia, ce le poți vinde,
dacă îți plătesc bunurile la livrare sau la
termen. De asemenea, este foarte important
să înțelegi nevoile clienților:
ÝÝ ce cantitate poți vinde?
ÝÝ care sunt criteriile de calitate solicitate
de client: produse vegetale obținute din
agricultură tradițională sau ecologică, dimensiunile plantei la recoltare, nivelul de
condiționare – procent impus de impurități
(pământ, resturi vegetale, buruieni etc.),
gradul de maturare a plantei, nivelul de
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ÝÝ

cazul, taxe și impozite pentru teren sau
pentru veniturile obținute din producția
agricolă?
câți oameni ai nevoie să angajezi, de câtă
muncă zilieră ai nevoie, există în comunitatea ta forță de muncă disponibilă?

În situația în care trebuie să investești o
sumă considerabilă de bani pentru inițierea
afacerii, pentru înființarea fermei / micro-fermei, atunci trebuie să fii pregătit să implici
economii proprii sau resurse financiare din
credite sau alte forme de finanțare. În aceste
cazuri, profitul nu apare imediat.

Reguli de bază în antreprenoriatul rural

Alegerea cadrului juridic potrivit
Antreprenoriatul rural poate fi inițiat atât
în calitate de persoană fizică, cât și persoană
juridică. În cele de mai jos îți vom prezenta
cadrul juridic pentru fiecare formă de organizare.

baza datelor din teren, dacă există suprafețele
de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de
producător.
Pentru a putea vinde produsele obținute în
ferma/gospodăria proprie fie în piață, fie altor
comercianți, agricultorii persoane fizice care
au Atestat de producător vor trebui să aibă și
un Carnet de comercializare a produselor din
sectorul agricol. Acest Carnet de comercializare este documentul utilizat de persoana fizică
care deține atestat de producător, precum și
de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, după
caz, pentru exercitarea actului de comerț cu
ridicata sau comerț cu amanuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria
proprie.
Carnetul de comercializare se va utiliza
exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum și pentru produse apicole.
Carnetul are un număr de 40 de file, fiecare
filă în 3 exemplare identice + alte 5 file nedetașabile. Prima filă din acest carnet va con-

PRODUCĂTOR AGRICOL PERSOANĂ
FIZICĂ
Dacă optezi să lucrezi ca persoană fizică și
să vinzi produsele agricole obținute, trebuie
să te autentifici ca producător agricol prin
obținerea Atestatului de producător şi a
Carnetului de comercializare a produselor
din sectorul agricol.
Atestatul de producător este un document
eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil
pentru titularul acestuia, și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.
Documentul se eliberează la cerere, persoanelor fizice, după ce autoritățile verifică, atât
pe baza datelor din registrul agricol, cât şi pe
12
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Forme juridice de organizare a antreprenoriatului rural

Forme juridice de organizare a antreprenoriatului rural

ține date privind identitatea producătorului
agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției,
rudelor/afinilor de gradul I. De asemenea, vor
fi incluse și informații privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii
de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale,
oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de
vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe
specii de animale, care să reflecte producțiile
estimate a fi destinate comercializării. Aceasta filă va fi semnată de primar și va rămâne
nedetașabilă.
Carnetul de comercializare a produselor
funcționează practic precum un chitanțier.
Concret, atunci când producătorul vinde produse agricole, atât către persoane fizice sau

juridice, fermierul va utiliza filele din acest
carnet, după cum urmează:
ÝÝ primul
exemplar
se
înmânează
cumpărătorului;
ÝÝ al doilea exemplar se păstrează de către
vânzător;
ÝÝ al treilea exemplar se păstrează în carnet.
Excepția de la aceste prevederi o reprezintă vânzarea în piețe agroalimentare, târguri
și piețe ambulante, caz în care producătorii
agricoli sunt obligați să înscrie într-o filă la
sfârșitul fiecărei zile, produsele agricole și
cantitățile totale vândute în ziua respectivă.
Veniturile înregistrate pe Carnetul de comercializare nu sunt impozabile!

Forme juridice de organizare a
antreprenoriatului rural
Dacă prin activitatea ta dorești să produci
și să comercializezi produse în cantități mari,
provenite de pe suprafețe de peste 2 hectare
de teren și dacă dorești să îți dezvolți afacerea
prin diferite forme de finanțare rambursabile
și nerambursabile, atunci este recomandat
să înființezi o formă juridică. Formele de
organizare a unei activități economice pot fi
reprezentate prin două mari categorii:
ÝÝ cele fără personalitate juridică: Persoană fizică autorizată (PFA), Întreprindere familială
(ÎF) sau Întreprindere Individuală (ÎI);
ÝÝ cele cu personalitate juridică: denumite So-

cietăți Comerciale.

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
– PFA
Persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, persoanele fizice sau întreprinzătorii titulari ai
unei întreprinderi individuale au obligaţia
de a se înregistra şi autoriza funcţionarea
înainte de începerea activităţii economice.
PFA ca formă de organizare este recomandată celor care au o afacere mică şi care îşi

ÝÝ
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dovedeşte absolvirea unei instituţii de
invăţământ;
ÝÝ Certificatul de calificare profesională sau de
absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
ÝÝ Certificatul de competenţă profesională;
ÝÝ Atestatul de recunoaştere şi / sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit
calificarea în străinătate;
ÝÝ Atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului
de invăţământ;
ÝÝ Orice alte dovezi care să ateste experienţa
profesională.
Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul
Comerţului pentru autorizare va cuprinde
următoarele documente:
ÝÝ Cererea de înregistrare;
ÝÝ Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii;
ÝÝ Carte de identitate sau pasaport;
ÝÝ Dovada sediului social.

pot desfăşura această activitate în mod individual. PFA este o formă simplificată de firmă
şi funcționează în cazurile în care este nevoie
doar de munca asociatului şi nu de o extindere foarte mare a afacerii. Antreprenorul se
poate autoriza ca PFA în baza studiilor şi a
diplomelor de calificare obținute şi poate opta
pentru anumite domenii de activitate (coduri
conform Clasificării Activităților din Economia
Națională a României — CAEN).
Condiţiile ce trebuie îndeplinite de o
persoană pentru desfăşurarea de activităţi
economice sunt:
ÝÝ Vârsta – trebuie să aibă minim 18 ani;
ÝÝ Starea sănătăţii – trebuie să îi permită
desfăşurarea activităţii pentru care solicită
autorizaţia;
ÝÝ Calificarea / pregătirea profesională – trebuie să se prezinte dovada că are expertiza
necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care se solicită autorizaţia;
ÝÝ Cazier judiciar — persoana nu a fost condamnată penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea
de fapte sancţionate de legile financiare,
vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se inscriu în
cazierul fiscal.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ (ÎI)
Antreprenorul desfășoară activități ca o
întreprindere economică fără personalitate
juridică, organizată de un întreprinzător
persoană fizică. Spre deosebire de PFA sau
Asociație Familială (AF), ÎI poate avea angajați
pentru activitatea pentru care este autorizată. În rest, PFA sau ÎI sunt supuse acelorași
reglementări.

Pregătirea sau experienţa profesională se
atestă, după caz, cu unul dintre următoarele
documente:
ÝÝ Diplomă;
ÝÝ Certificatul sau adeverinţa prin care se
14
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ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ (ÎF)
Antreprenorul desfășoară activități ca o
întreprindere economică, fără personalitate
juridică, organizată de un întreprinzător
persoană fizică. Diferența dintre PFA și ÎF este
dată de asocierea în familie, unde antreprenorii pot avea și angajați din cadrul familiei. Sunt
consideraţi membri ai unei familii, în sensul
prezentei legi, soţul, soţia şi copiii acestora
care au împlinit vârsta de 16 ani, la data autorizării asociaţiei familiale, precum şi rudele
acestora până la gradul al patrulea inclusiv.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (SRL)
Antreprenorul poate desfășura orice formă de activitate, angajând personal. SRL poate fi constituită de către persoane fizice sau
persoane juridice care în mod individual sau
în asociere cu alte persoane fizice autorizate
sau persoane juridice, au în vedere efectuarea
de acte de comerț.
Etapele pe care trebuie să le parcurgi
pentru a înregistra în Registrul Comerţului o
societate comercială cu răspundere limitată
— SRL sunt descrise în cele ce urmează.

teia. Acest lucru implică să îţi incadrezi ideea
într-un domeniu de activitate economică şi
să încadrezi activităţile ce vor fi desfăşurate
de firmă în categoriile cuprinse de Codul
Clasificării Activităţilor Economice Naţionale
(CAEN).
Astfel, vei avea un obiect de activitate
principal şi în cazul în care îţi doreşti poţi
selectata, chiar din această etapă, un număr
nelimitat de obiecte de activitate secundare.

űű Semnarea de declaraţii / specimene

űű Avize şi autorizaţii de funcţionare

de semnătură
Este necesară completarea unor declaraţii
pe propria răspundere din care să rezulte că
nu ai antecedente penale şi că îndeplineşti
condiţiile legale pentru deţinerea acestor
calităţi – se semnează de către asociaţi şi
administrator.
Specimen de semnatură – se semnează de
către administratorul societăţii.

űű Alegerea și rezervarea denumirii

űű Depunerea capitalului social

Numele ales trebuie să permită clienţilor
să asocieze uşor firma cu produsele / serviciile oferite. De asemenea, trebuie ţinut cont şi
de opţiunea de extindere a afacerii spre alte
domenii.
O dată parcurse aceste etape trebuie să
rezervi şi să înregistrezi denumirea viitoarei
firme la Registrul Comerţului.

Aportul în bani la capitalul social este
obligatoriu la constituirea oricărei forme de
societate, valoarea minimă este de 200 RON.
Aporturile în numerar se depun la orice
bancă într-un cont special deschis pe numele
societăţii în curs de constituire.

În cazul în care pentru desfăşurarea
unor activităţi este necesară obţinerea unor
autorizaţii sau avize, acestea se vor obţine ulterior înregistrării societăţii, de la autorităţile
competente: autorizarea sanitară, autorizarea
veterinară, actul de autorizare de mediu,
autorizarea din punct de vedere al protecţiei
muncii.
Etapele de parcurs după înregistrarea
la Registrul Comerțului și până la începerea
efectivă a activității:
A. Dacă etapa de înființare a societății comerciale presupune doar obținerea unei
documentații care oferă statutul de asociat al
unei firme, există imediat ETAPE ULTERIOARE
ce trebuie îndeplinite pentru a demara activitatea:
ÝÝ Obținerea ștampilei — sunt necesare: copii
după actele societății, delegație pentru reprezentantul firmei și o copie după cartea
de identitate a acestuia;
ÝÝ Deschiderea contului bancar – chiar dacă
s-a vărsat capitalul social la o bancă și există deschis un cont, acesta este temporar
și este deschis în scopul exclusiv al inițierii
firmei, nu este un cont curent, deci nu se
pot efectua plăți sau încasări prin intermediul acestui cont. Prin urmare, trebuie
confirmată deschiderea contului la banca
respectivă cu chitanțele originale (emise de
bancă) și cu
ÝÝ actele societății;
ÝÝ Obținerea actelor ulterioare înființării fir-

űű Stabilirea sediului social al

societăţii
Este necesară încheierea unui contract
de sediu social (închiriere / subînchiriere sau
de comodat) între proprietarul imobilului şi
viitoarea societate comercială. Sediul social
poate fi stabilit chiar la locuința proprie.
ÎNCHEIEREA ACTULUI CONSTITUTIV
Actul constitutiv va conţine elemente
specifice fiecărei forme de organizare juridică
aleasă pentru societatea în cauză.

űű Determinarea obiectului de

activitate
O dată ce te-ai hotărât care e ideea de afacere pe care vrei să o dezvolţi este necesar să
întocmeşti actele în vederea demarării aces15

űű Înregistrarea societăţii la registrul

comerţului
Înregistrarea societății se va face la Biroul
Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază se va
afla sediul societăţii comerciale.
űű Ridicarea de la registrul comerţu-

lui a certificatului de înregistrare
a societăţii
O dată analizate şi verificate documentele
depuse la Registrul Comerţului, se va emite
Certificatul de înregistrare fiscală a firmei.
Acest certificat trebuie ridicat de la Registrul
Comerţului.
16
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mei, necesare pentru desfășurarea legală
a activității (facturier, chitanțier, jurnal de
vânzări, cumpărări, registru jurnal, registru
fiscal, registru unic de control etc);
În cazul deschiderii unei firme fără activitate la sediul social declarat, este necesară
deschiderea unui punct de lucru într-o altă
locație, lucru pentru care trebuie depusă o
declarație de începere a activității, un act
modificator, actul constitutiv ,,la zi’’ și contractul de proprietate, închiriere etc. asupra spațiului unde se dorește deschiderea
punctului de lucru;
Angajarea unui contabil pentru a relaționa
corect și legal din punct de vedere financiar
cu structurile statului;
Obținerea de asistență juridică de specialitate pentru contractele societății, pentru
negocierile din cadrul întâlnirilor de afaceri
sau pentru asistență juridică permanentă.

identitate și certificatul eliberat de Registrul
Comerțului;
ÝÝ pentru desfășurarea activității în condiții
legale trebuie achiziționate de la unități
specializate, următoarele documente tipizate: registru de încasări și plăți, registru
inventar, chitanțier, facturi (dacă este cazul)
și alte documente specifice fiecărui tip de
activitate, conform legii contabilității. Dacă
se prestează servicii sau se vând bunuri
persoanelor fizice atunci trebuie achizitionată și o casă de marcat fiscală.
ÝÝ important de reținut: factura se emite
când există un serviciu prestat/bun vândut,
iar chitanța se emite obligatoriu în momentul în care se primesc banii. Veniturile se
consideră a fi totalul încasărilor, iar cheltuielile totalul plăților;
ÝÝ înregistrare la Casa Județeana de Asigurări
de Sănătate, Casele Județene de Pensii pentru luarea în evidență ca asigurat.
Fiecare dintre variantele expuse în cele de
mai sus are avantaje și dezavantaje identificabile de la nivelul constituirii prin: costuri,
documentație și timp solicitat, prin nivelul
impozitelor și taxelor datorate statului, a
posibilităților de evidențiere și control a
desfășurării activității, a răspunderii juridice,
a necesităților de ordin material și financiar.

B. Întreprinderile fără personalitate juridică
pot să își desfașoare activitatea din momentul
în care parcurg următorii pași, ulterior înregistrării la Registrul Comerțului:
ÝÝ deschiderea unui cont bancar;
ÝÝ comandarea și ridicarea stampilei;
ÝÝ completarea și depunerea la Aministrația
fiscală a Declarației de venit estimat (formular 221), document pus la dispoziție de
unitatea fiscală sau care poate fi descarcăt
de site-ul ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), în 15 zile de la începerea
activității împreună cu copie după Cartea de
17

Comparație între cele 4 forme juridice
PFA
Costuri de înființare

Potențial de
dezvoltare
Dovezi privind
competența în
domeniul de
activitate

Evidența contabilă

Acces la bani

II

SRL

Mici (maxim 500 lei)

Relativ mari (aproximativ
1.000 lei)

Redus, nu se pot obține credite. Există foarte puține oferte de
programe cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Mare, credibilitate ridicată
oferită de sistemul bancar,
programe multiple pentru
finanțări din fonduri europene nerambursabile.

Este necesar

Nu este necesar

Contabilitate în partidă simplă. Nu este nevoie de contabil, dar
datorită modificărilor frecvente ale legislației, se recomandă
consultarea unui contabil.

Obligatoriu evidențe
contabile în partidă dublă
(costurile lunare pentru
contabilitate încep de la
minim 150 lei).

Aveți acces la bani oricând.

Banii din firmă nu pot fi
ridicați decât sub formă
de dividende sau plătiți ca
salariu.

Facturare

Plata TVA

IF

Se poate emite factură.
Puteți alege să fiți plătitor de TVA (este de preferat în comerț,
dar nu ca prestator de servicii).
Peste cifra de afaceri de 300.000 lei deveniți plătitor TVA și
trebuie să vă înregistrați ca plătitor de TVA la organul fiscal în
termen de 10 zile de la data atingerii cifrei de afaceri.
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Firmele pot opta pentru
TVA de la inființare sau pot
fi neplătitoare de TVA până
la realizarea unei cifre de
afaceri de 300.000 lei.
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PFA

Impozitare

Angajați

II

IF

La înființare se poate
opta pentru:
- impunere pe baza
normei de venit —
norma nu este mai
mică decât venitul
minim garantat lunar.
Nu se tine evidența
contabilă în partidă
simplă;
- impunere pe bază
reală. Contabilitate
în partidă simplă
(Venit brut -cheltuieli
deductibile) = venit
NET. Impozit pe venit
net = 10%

Nu ai voie să ai
salariați

SRL

a) impozit pe profit 16%
b:) impozit pe venit brut
de 1-3% din cifra de afaceri
— CA
- cu condiția ca CA să fie
mai mică de 100.000€ și
firma are între min. 1 și
max. 9 angajați.
În plus se plătește impozit
pe dividende.

Un întreprinzător
individual poate
angaja până la 10
salariați

Puteți fi angajat în
același timp
altundeva?

IF pot angaja
membrii familiei
— până la 10
persoane, rude
până la gradul
patru

Poate avea angajați.
Dreptul de a fi angajator
atrage după sine obligația
achitării unor contribuții la
asigurările sociale, la fondul
de salarii brute, fapt care
solicită resurse suplimentare firmei

Da

Casa de Pensii

Persoana care deține PFA, II, IF sau SRL este obligată să încheie contract de asigurare cu Casa
de Pensii.

Contribuția la Casa
de Pensii

Se calculează pe baza
venitului minim pe
economie stabilit prin
lege și adapat anual.

Casa de

Persoana care deține PFA, II, IF sau SRL este obligată să încheie contract de asigurare cu Casa
de Sănătate.

Contribuția la Casa
de Sănătate

Este calculată ca
procent din veniturile
realizate ca PFA și se
raportează la salariul
minim.
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ASOCIAŢIA
Asociaţia este subiectul de drept constituit
de trei sau mai multe persoane care, pe baza
unei inţelegeri, pun în comun şi fără drept de
restituire contribuţia materială, cunoştinţele
sau aportul lor în muncă pentru realizarea
unor activităţi în interes general, al unor
colectivităţi sau, după caz, în interesul lor
personal nepatrimonial. Asociaţia dobândeşte
personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială
îşi are sediul.
Etapele care se parcurg în vederea înscrierii Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor sunt:

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

Obţinerea de la Minisiterul Justiţiei a rezervării de denumire;
Întocmirea actului constitutiv (statut) care
cuprinde datele de identificare ale asociaţilor şi dovada sediului — contract de închiriere / contract de comodat;
Constituirea patrimoniului în valoare de cel
puţin 1 salariu minim brut pe economie, la
data constituirii asociaţiei;
Achitarea diverselor taxe;
Depunerea dosarului la Judecătoria în a
cărei circumscripţie teritorială se afla sediul
Asociaţiei;
Ridicarea încheierii de înfiinţare a Asociaţiei.

Ferma Agricolă
Ferma agricolă reprezintă unitatea de
producţie de bază în agricultură. Este compusă din terenul şi alte elemente utilizate
pentru producţie precum clădiri, utilaje şi
unelte. Posedă forţă de muncă proprie. Toate
activităţile şi producţia sunt administrate de
către un fermier. Ferma diferă de alte unităţi
de producţie deoarece terenul este cel mai
important factor şi de asemenea produce
anumite bunuri naturale, care sunt utilizate
în producţia fermieră ulterioară.
Ferma, de obicei, se ocupă cu producţia
vegetală sau animalieră şi uneori posedă un
fel de societate care administrează de aseme-

nea producţia alimentelor. Ferma poate fi o
proprietate a fermierului, poate fi închiriată,
poate fi de asemenea o parte a unei societăţi,
cooperative sau asociaţii.
Ferma are două sfere. Prima este una tehnică şi productivă şi include procesarea unui
tip de produse pa cale naturală pentru obţinerea altora. A doua sferă este una economică
şi se ocupă cu procesul producţiei stabilind
o relaţie între produse şi preţuri precum şi
o participare financiară şi valorică în cadrul
producţiei.
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AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Agricultura ecologică este un sistem menit să producă alimente proaspete, gustoase
şi autentice care în acelaşi timp respectă
ciclul natural de viaţă al sistemelor. Datorită
resurselor de îngrășăminte naturale și soluții
de combatere a insectelor, mediul rural oferă
oportunități excepționale pentru agricultura
ecologică.
Pentru ca activitatea de antreprenoriat
rural să fie una durabilă, toate resursele implicate trebuie gestionate cu responsabilitate,
astfel încât activitatea să satisfacă nevoile
generației actuale, fără să le compromită pe
cele viitoare. Toat
e acțiunile produc efecte pe termen lung.
Dacă dorești ca și copiii, urmașii tăi să beneficieze de un pământ roditor și sănătos, atunci
trebuie să folosești cu măsură diferite substanțe chimice cu rol de îngrășământ sau de
combatere a bolilor și dăunătorilor la plante.
Dorința de a obține o cultură bogată și venituri rapide compromit semnificativ șansele de
a crea o activitate durabilă cu efecte materiale
pe termen lung.

mulți consumatori sunt dispuşi să plătească
pentru calitatea alimentelor, pentru bunăstarea animalelor şi pentru protecţia mediului.
Mulţi dintre consumatori, din dorinţa de a
cunoaşte evoluţia alimentelor „de la fermă la
furculiţă”, încep să creeze relaţii cu ferma „lor”
ecologică. Prin urmare, multe ferme ecologice
vând prin sisteme de livrare directă, în pieţele
de produse agricole şi la magazinele de la fermă sau chiar oferă programe pentru turişti la
fermele lor. Astfel de măsuri pot ajuta micile
ferme să reziste pe piaţă, ferme care altfel nu
ar fi capabile să facă faţă competiţiei globale
tot mai ridicate. Totodată, produsele ecologice
au potențial ridicat de a fi vândute către piața
de export și la preț mai mare.
űű Certificarea bio

Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care poartă etichetele şi siglele
specifice, producătorii trebuie să parcurgă un
proces strict care începe cu o perioadă de
conversie de 3 ani, perioadă în care substanțele considerate a fi non-eco vor dispărea din
sol. În cazul în care terenul pe care s-a realizat
cultura nu au fost folosite în trecut substanțe
neaprobate în cultura ecologică, perioada de
conversie poate fi redusă. Pentru reducerea
perioadei de conversie se vor efectua teste
suplimentare, la costuri suplimentare.
Controlul şi certificarea produselor ecologice este asigurată de organisme de inspecţie
şi certificare private. Acestea sunt aprobate de

űű Avantajele agriculturii ecologice:

Investițiile și costurile operaționale de întreținere a culturilor ecologice sunt mai mari,
însă și profitul este mai mare. Preţul de piaţă
pentru produsele ecologice este de la 30 până
la 150% mai mare față de produsele pentru
care s-au utilizat îngrășăminte, insecticide și
pesticide chimice, deoarece din ce în ce mai
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pesticidelor sintetice şi a îngrăşămintelor
chimice, a aditivilor alimentari şi a altor
substanţe complementare folosite pentru
prelucrarea produselor agricole.
ÝÝ Alegerea unor specii de plante rezistente la
boli şi dăunători, adaptate condiţiilor locale.
ÝÝ Administrarea îngrăşămintelor. Fertilitatea
solului în cadrul sistemului de agricultură
ecologică trebuie să fie menţinută şi ameliorată printr-un sistem de măsuri care să
favorizeze activitatea biologică maximă a
solului, precum şi conservarea resurselor
acestuia. Astfel, fertilitatea şi sănătatea solului sunt menţinute prin practici biologice
precum: rotaţia culturilor, lucrări manuale,
prăşit, compostare şi mulcire.
Preocuparea permanentă a oricărui
producător agricol trebuie să se rezume la
asigurarea unei stări de sănătate și fertilitate
a pământului. Este binecunoscut faptul că
doar un sol sănătos, echilibrat şi fertil poate
asigura recolte constante şi de calitate.
Dacă solul este sănătos va asigura mediul propice creşterii unor plante sănătoase,
care vor fi mai puţin afectate. În agricultura
ecologică, baza fertilizării o constituie îngrăşămintele organice naturale, pregătite după o
tehnică specială, certificate şi îngrăşămintele
minerale naturale. Pentru reuşita agriculturii
ecologice, materiile organice necesare pregătirii composturilor ecologice ar trebui să fie
provenite din exploataţiile agricole ce practică
agricultura ecologică.
Gunoul de grajd este considerat un
îngrăşământ complex în cadrul sistemului de

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe
baza criteriilor de independenţă, imparţialitate şi competenţă. Înregistrarea producătorilor
în agricultura ecologică este obligatorie în
fiecare an, prin completarea fişelor de înregistrare în agricultura ecologică disponibile la
Direcţiile Județene pentru Agricultură.
űű Decizie pe termen lung

Hotărârea de a practica agricultura ecologică trebuie gândită pe termen lung.
Luând în considerație faza de conversie,
care durează minimum doi ani și cerințele
pentru procedurile de înregistrare și certificare, hotărârea trebuie luată clar și ferm.
Avantajele economice nu vor apărea imediat,
ci numai după derularea fazei de conversie și
dacă ați dezvoltat relațiile necesare pentru
desfacerea produselor și reușiți să primiți
prețuri mai mari decât pentru produsele
convenționale.
űű Practicile specifice agriculturii
ÝÝ

ÝÝ

ecologice:
Rotaţia culturilor ca premisă a folosirii eficiente a resurselor fermei. Ordinea de rotire
(de cultivare) a plantelor se face după anumite criterii, astfel încât fiecare cultură să
întâlnească în sol cele mai favorabile condiţii de creştere şi dezvoltare. Durata de rotaţie poate fi de 2-6 ani. Asolamentul (rotația
culturilor) reprezintă una dintre cele mai
importante măsuri agrofitotehnice pentru
sporirea producţiei.
Limitarea foarte strictă privind folosirea
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agricultură ecologică, şi poate fi constituit din
amestec de bălegar şi materii vegetale. Acesta
conţine azot (5 kg/t gunoi), fosfor (2,5 kg/t
gunoi), potasiu (6 kg/gunoi) şi calciu (5 kg/t
gunoi). Calitatea şi cantitea gunoiului depind
de mai mulţi factori: specia şi vârsta animalelor de la care provine gunoiul, furajele folosite
şi felul aşternutului din grajduri, metoda şi
perioada de păstrare a gunoiului. Acest tip
de îngrăşământ se aplică de obicei toamna,
fiind încorporat prin arătură, având un efect
complex asupra solului, influenţând însuşirile
acestuia.
Astfel, solurile care conţin argilă în cantitate mai mare devin mai permeabile, mai
afânate, cele nisipoase devin mai structurate,
mai legate, iar conţinutul în humus, component important al fertilităţii, creşte. De
asemenea, este îmbunătăţită activitatea biologică a microorganismelor şi a microfaunei
din sol.
Pregătirea şi păstrarea gunoiului se fac la
platforma de gunoi. Aceasta se prezintă sub
forma unui loc special amenajat, departe
de grajduri şi fântâni, pentru a nu răspândi
mirosul sau diferite boli. Înălţimea stratului
de gunoi în platformă poate fi de 2,5-3 m şi
se acoperă cu resturi vegetale sau cu pământ
până în momentul administrării, pentru a fi
evitate pierderile de amoniac, respectiv de
azot.
Transportul în câmp şi împrăştierea trebuiesc corelate cu lucrările solului, iar efectul
gunoiului se poate constata şi la 2-3 ani de la

aplicare. Dozele în care se aplică se încadrează
între 10 şi 30 de tone/ha, în funcţie de specia
cultivată, condiţiile climatice şi fertilitatea
naturală a terenului. În zonele umede şi răcoroase şi pe soluri grele se recomandă doze
cuprinse între 25 şi 35 t/ha, iar gunoiul poate fi
folosit şi mai puţin fermentat decât în zonele
călduroase în care se manifestă seceta.
Mranița ecologic are o importanță majoră în agricultura organică, fiind o importantă
sursă de nutrienți și elemente minerale pentru majoritatea culturilor. Mranița reprezintă
pământul obținut prin descompunerea în cca.
2-4 ani a gunoiului de grajd, folosit un sezon la
răsadnițe. Pentru prepararea lui se așează gunoiul în grămezi și se udă din când în când cu
apă, pentru ca descompunerea substanțelor
organice să se desfășoare normal. Nu se folosește singur, ci numai în amestec, deoarece
poate arde rădăcinile plantelor.

prin aşezarea în straturi succesive a materiilor vegetale şi a gunoiului de grajd, pe un sol
afânat la suprafaţă şi permeabil. Platforma rezultată de minim 2x3 m trebuie să fie afânată
şi uşor umedă. Se adaugă aceste straturi până
la aproximativ o înălţime de 1,5 m, după care
se acoperă cu un strat de paie şi pământ.
Descompunerea acestor componente durează de la câteva săptămâni până la câteva
luni, în funcţie de natura materiei organice
şi de condiţiile climatice. De asemenea, este
necesară udarea grămezii periodic şi acoperirea cu un strat de pământ sau de paie. Când
toate procesele de descompunere naturală

s-au încheiat, compostul trebuie să semene în
final la aspect şi miros cu pământul reavăn de
pădure.
Pentru a fi evitate unele pierderi de nutrienţi, compostul trebuie folosit imediat ce s-a
încheiat procesul de fermentare, iar doza de
aplicare va fi de 10-12 t/ha, datorită faptului
că este mai sărac în azot, dar mai bogat în
elemente precum fosfor, potasiu şi calciu.
Compostul trebuie aplicat prin împrăştiere
pe teren şi poate fi încorporat în sol fie prin
arătură, fie cu grapa cu discuri.

Compostul este un alt tip de îngrăşământ
organic mult utilizat în cadrul sistemului de
agricultură ecologică. Acesta poate fi considerat un îngrăşământ rezultat al fermentării
aerobe (în prezenţa oxigenului din aer), a
unui amestec de deşeuri vegetale şi animale
(frunze, coceni, paie, alte ierburi, mustul şi
gunoiul de grajd), resturi menajere, nămoluri orăşeneşti sau zootehnice rezultate din
epurarea apelor reziduale. Teoretic tot ce au
consumat plantele în creştere şi producând
fructe, trebuie înapoiat solului.
În practica obişnuită, compostul se obţine
23
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10 REGULI DE COMPOSTARE
1. Materialul supus compostării are nevoie
de aer. Nu se tasează platforma niciodată
şi se optimizează amestecul cu resturi mai
grosiere (coceni, bucăţele de crengi, etc.).
Platforma va fi făcută pe pământ şi nu în
groapă şi nu se va acoperi cu folie.

6. Resturile menajere sau cele care emană
mirosuri neplăcute vor fi amestecate cu
praf de argilă. Adaosul de praf de argilă se
poate face şi la fiecare 10 cm de strat.

2. Platforma se va clădi întotdeauna pe pământ, deoarece trebuie să permită accesul
vieţuitoarelor implicate în procesul de
transformare.

7. Când toate resturile au fost puse pe platformă, aceasta se acoperă cu un strat de
paie şi pământ pentru a preveni uscarea
sau umiditatea excesivă şi pentru a stimula
încălzirea masei compostabile, într-o primă fază

3. Resturile verzi şi gunoiul de grajd umed se
vor adăuga în straturi subţiri pentru a preîntâmpina orice fenomen de putrefacţie.

8. După 1-2 luni, grămada de compost se va
omogeniza şi constitui din nou. Zonele
uscate se vor umezi.

4. Uscarea materialelor trebuie evitată,
procesul de compostare având nevoie de
umiditate. Eventual se pot aplica stropiri
uşoare.

9. Cu cât materialele pentru compostare vor
fi mai variate, cu atât calitatea va fi mai
bună.
10. Nu compostaţi niciodată cantităţi mari din
acelaşi material.

5. Trebuie evitată umiditatea excesivă a materialelor supuse compostării, care poate
duce la o tasare şi eliminare a aerului
având drept consecinţă putrezirea.
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Materialul astfel compostat, poate fi folosit după 8-10 luni.
Pe lângă îngrăşămintele organice naturale, în agricultura ecologică sunt acceptate şi
îngrăşămintele de origine minerală. Conform
legislaţiei în domeniu în cadrul sistemului de
agricultură ecologică sunt acceptate următoarele îngrăşăminte minerale:
ÝÝ Îngrăşăminte minerale cu azot: azotatul de
Chile (16% N);
ÝÝ Îngrăşăminte minerale cu fosfor: fosfat
natural cu conţinut în cadmiu — inferior
sau egal cu 90 mg/kg de P2O5; fosfat aluminocalcic conţinut în cadmiu — inferior sau
egal cu 90 mg/kg de P2O5, (utilizare limitată
pe solurile bazice (pH>7,5); zguri de fosfaţi
(zgura lui Thomas), făina de oase;
ÝÝ Îngrăşăminte minerale cu potasiu: sare brută de potasiu (kainit, silvinit), sulfat de potasiu care conţine sare de magneziu (derivat
al sării brute de potasiu), cenuşile din lemne

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

fără amestec de cărbune de mină, cenuşa
obţinută din arderea resturilor vegetale,
gunoiului păios;
Îngrăşăminte minerale cu calciu şi magneziu: carbonat de calciu de origine naturală
(calcar, piatră de var, roci calcice, cretă,
cretă fosfatată), soluţie de clorură de calciu,
carbonat de calciu şi magneziu de origine
naturală (cretă magnezică, roci calcice şi
magnezice măcinate), sulfat de calciu (ghips)
numai de origine naturală, sulfat de magneziu (kieserit) numai de origine naturală;
Îngrăşăminte minerale cu siliciu: silicaţi fin
măcinaţi (cuarţ, feldspat, bazalt, ortoclas);
Alte îngrăşăminte minerale: sulf elementar,
clorură de sodiu numai sare din mină, pudră de roci, produse reziduale de la fabricarea zahărului, drojdii de la distilare exclus
distilatele amoniacale, oligoelemente (bor,
cupru, fier, magneziu molibden, zinc).

LUCRĂRILE SOLULUI
Acestea cuprind operaţiunile ce se execută
cu diferite maşini şi utilaje asupra solului şi
sunt practicate cu scopul de a afâna, mărunţi,
nivela solul, de a încorpora îngrăşămintele şi
amendamentele (Ca și Mg) şi de a combate
prin metode preventive buruienile, bolile şi
dăunătorii din culturile de plante medicinale
şi aromatice.
O altă contribuţie semnificativă a acestor
lucrări ale solului o reprezintă faptul că se-

mănatul sau respectiv plantatul se vor face în
condiţii optime, iar plantele vor avea condiţii
bune de creştere şi dezvoltare şi se va obţine
în final o recoltă bună şi de calitate superioară.
În cadrul unei tehnologii de cultură, lucrările solului reprezintă o verigă importantă şi
de aceea este necesar să fie efectuate în cele
mai bune condiţii. Astfel, fermierul trebuie să
cunoască unele particularităţi ale terenului,
tipul de sol, prezenţa buruienilor problemă,
26
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unele carateristici ale speciei cultivate pentru
punerea la punct a metodelor de lucru, a
utilajelor necesare şi a indicilor de execuţie.
Pe terenurile în pantă, lucrările se vor
efectua de-a curmezişul pantei pentru a nu
apărea erodarea odată cu apa a stratului
fertil de sol. De asemenea, resturile vegetale,
trebuiesc mărunţite foarte bine înainte de
aratură cu o grapă cu discuri, pentru nu îngreuna efectuarea arăturii şi a celorlate lucrări.
Lucrările solului trebuie să fie efectuate pe cât
posibil în intervalul de umiditate optim, pentru a avea un minim de consumuri energetice.
În funcţie de specia cultivată, se execută
mai multe lucrări ale solului. Numărul de
lucrări şi ordinea de executare a acestora
reprezintă sistemul de lucrări ale solului.
Cea mai importantă lucrare este arătura,
care se poate efectua, de obicei la 15-20 cm
adâncime, iar pentru unele specii trebuie
executată mai adânc la 20-30 cm. Lucrările
solului trebuie să cuprindă obligatoriu un
dezmiriştit, imediat după recoltarea plantei
premergătoare, executat cu grapa cu discuri,
pentru mărunţirea resturilor vegetale şi a
buruienilor.
Arătura de bază, efectuată vara sau
toamna, este obligatorie, iar cele din timpul
anului, necesare pentru înfiinţarea unor
culturi succesive, pot fi înlocuite cu trecerea
cu cultivatorul sau cu plugul fără cormană
pentru a mobiliza solul pe o adâncime de 1822 cm. Atunci când solul este prea uscat după
recoltarea plantei premergătoare, în toamnă,

se poate înlocui arătura cu lucrări cu grapa cu
discuri grea.
Întreţinerea arăturii şi nivelarea terenului se pot executa imediat după arătură sau
primăvara, concomitent cu pregătirea patului
germinativ. Acesta se realizează chair înainte
de semănat, pentru a nu crea condiţii de pierdere a apei din sol. Acestă lucrare se poate
face cu un combinator, pentru mărunţirea
terenului foarte bine, mai ales pentru speciile care au seminţe foarte mici (muştar alb,
măghiran, salvie, negrilică), precum şi cu o
grapă cu discuri în agregat cu o grapă cu colţi
reglabili. În practica curentă este recomandat
combinatorul.
Tăvălugitul se poate executa atunci când
terenul este prea afânat înainte de semănat
sau atunci când seminţele speciei cultivate
sunt prea mici şi trebuie să se creeze condiţii
optime de umiditate pentru germinaţie.

diverşii agenţi patogeni sau pentru dăunătorii
prezenţi în culturi, iar unele pot fi chiar toxice
(zârnă).
Controlul buruienilor în sistemul de
agricultură ecologică se realizează printr-o
serie de măsuri care integrează atât măsuri
preventive, cât şi măsuri curative şi biologice.
Măsurile preventive au drept scop impiedicarea apariţiei şi răspândirii buruienilor. Unele
specii de buruieni, specifice unor culturi, pot
fi combătute prin rotaţie, ceea ce conduce la
apariţia dezvoltării unor buruieni problemă
într-un număr mai mic şi se evită a stfel înmulţirea lor exagerată, aşa cum se întâmplă
în cazul monoculturii sau a culturii repetate.

Buruienile reprezintă plante pe care nu
le dorim în culturile agricole şi pot constitui
o problemă serioasă în cadrul sistemului de
agricultură ecologică, deorece combatarea
chimică este interzisă. Ele pot produce pagube, atât cantitative cât şi calitative asupra recoltelor, concurând plantele de cultură pentru
apă, elemente nutritive sau lumină. Totodată,
buruienile sunt cele care pot fi gazde pentru
27
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Aplicarea de îngrăşăminte şi amendamente (Ca și Mg) poate contribui la micşorarea numărului de buruieni. Astfel, există
specii de buruieni care se dezvoltă la o
reacţie cu solul acid (coada calului, piciorul
cocoşului, măcrişul mărunt), iar altele la o
reacţie acidă (peliniţa, păpădia, cicoarea,
zămoşiţa). De asemenea, gunoiul de grajd
aplicat direct culturii conţine un număr
mare de seminţe de bururieni ce şi-au
păstrat capacitatea de germinaţie, deci se
poate îmburuiena cultura şi mai mult. În
aceste condiţii, se recomandă aplicarea de
amendamente care pot corecta reacţia so-

ÝÝ

ÝÝ
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lului şi îngrăşământ organic bine fermentat
sau compost.
Lucrările solului pot de asemenea influenţa gradul de îmburuienare. Prin efectuarea
de arături adânci se crează condiţii propice
de epuizare a rădăcinilor sau seminţelor de
buruieni deoarece acestea sunt lipsite de
oxigen şi mor. Efectuarea de lucrări după
arat şi până în momentul semănatului
poate contribui la reducerea numărului de
buruieni. Acestea se combat mai uşor dacă
sunt în primele faze de vegetaţie şi nu ajung
la maturitate să fructifice sau să dezvolte
organe de înmulţire vegetative.
Material biologic certificat şi condiţionat. Pentru semănat şi plantat este necesar
ca se utilizeze material biologic certificat.
Acesta reprezintă o garanţie a purităţii biologice şi a faptului că materialul este condiţionat, adică nu prezintă în componenţa sa
seminţe de buruieni care pot deveni surse
de îmburuienare a culturii.
Semănatul în epoca optimă. Orice abatare
de la epoca optimă de semănat poate duce
la obţinerea unor densităţi nesatisfăcătoare a culturilor, la un răsărit neuniform, cu
goluri, care poate favoriza apariţia buruienilor. Un covor vegetal bine încheiat, cu
plante viguroase şi bine dezvoltate care pot
lupta cu buruienile pentru factorii de vegetaţie, poate duce la înăbuşirea buruienilor şi
la micşorarea numărului acestora.
Distrugerea focarelor de buruieni de pe
terenurile necultivate. Această metodă

ÝÝ
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este foarte importantă deoarece terenurile
necultivate pot fi surse de răspândire şi de
apariţie a buruienilor. Marginile de lanuri,
de drumuri, taluzurile, canalele de irigaţii,
zonele limitrofe perdelor de protecţie sau
a pădurilor pot constitui surse reale de îmburuienare. Acestea sunt totodată şi locuri
pentru a fi asigurată biodiversitatea şi areale pentru speciile de faună utilă. De aceea,
conform cerinţelor agriculturii ecologice,
pentru combatere trebuie să se ţină cont
şi de aceste aspecte şi se recomandă a fi
distruse doar speciile de buruieni problemă.
Curăţirea maşinilor agricole înainte de
schimbarea parcelei. Acest lucru se impune pentru a nu impurifica sămânţa destinată semănatului cu seminţe de buruieni,
precum şi pentru evitarea transportului
acestora de la o parcelă la alta.
Una dintre măsurile utilizate în mod frecvent în tehnologiile de cultură ale plantelor
medicinale şi aromatice o constituie plivitul manual. Acesta presupune îndepărtarea buruienilor prin smulgere din cultură,
cu rădăcină pentru a fi evitată prinderea la
loc a acestora. Plivitul cu oticul sau săpăliga
reprezintă o lucrare ce se poate folosi mai
ales la culturi semănate în rânduri dese şi
la care plivitul manual nu mai este posibil.
Buruienile sunt tăiate la 1-3 cm de la nivelul
solului şi îndepărtate, fiind evitate pe cât
posibil rănirea sau călcarea plantelor.
Prăşitul cu sapa (manual) reprezintă o
lucrare frecvent întâlnită în culturile de

ÝÝ
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plante medicinale şi aromatice. Aceasta se
execută cu ajutorul unei sape, care taie şi
distruge buruienile, dar mai contribuie şi la
afânarea solului, la distrugerea crustei, la
îmbunătăţirea condiţiilor de aerare, temperatură şi umiditate de la nivelul solului.
De obicei, numărul praşilelor poate fi de
1-3, dar se poate face ori de câte ori este
necesar, în funcţie de specia de plantă sau
de condiţiile climatice.
Cositul este, de asemenea, o lucrare prin
care sunt îndepărtate buruienile înainte de
a forma seminţe, cu ajutorul unei coase. Se
recomandă a se efectua pentru combaterea buruienilor de la marginea lanurilor, a
drumurilor, de pe pajişti sau în golurile din
culturi.
Plivitul mecanic se execută de obicei cu o
grapă cu colţi reglabili sau cu sapa rotativă,
când plantele şi-au format sistemul radicular, solul este reavăn, iar buruienile încep să
răsără.
Prăşitul mecanic se poate face cu un cultivator sau cu o prăşitoare cu tracţiune
animală, care acţionează între rândurile de
plante. Lucrarea se poate executa de 2-3 ori
pe rând, în funcţie de gradul de îmburuienare, de condiţiile pedoclimatice.
Combaterea termică este utilizată de către
agricultori pe suprafeţe mici şi se bazează
pe folosirea flăcării dată de un arzător al
unei butelii de aragaz. Buruienile care au
răsărit sau cele în curs de apariţie, sunt distruse din stratul superficial de sol. Acesta
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practică este total diferită de arderea miriştii, care este interzisă conform principiilor
agriculturii ecologice.
Mulcirea solului. Datorită proprietăţilor
buruienilor de a rămâne inactive la absenţa
luminii, una dintre metodele utilizate pentru combaterea buruienilor este mulcirea
solului. Această practică foloseşte: paie,
resturi vegetale, frunze, rumeguş, compost, pentru a acoperi solul. Uneori se mai
utilizează şi mulcirea cu folie de plastic,
de culoare închisă. Fără lumină buruienile dispar, şi totodată este conservată mai
bine apa în sol şi sunt protejate activitatea
microorganismelor.
Pregătirea terenului pe întuneric sau cu
utilaje acoperite. Unii specialiști recomandă ca pregătirea terenului pentru semănat
să se facă noaptea, pentru că unele seminţe
de buruieni sunt inhibate de absenţa luminii şi nu mai germinează. Se mai recomandă
de asemenea, acoperirea utilajelor de arat şi
de pregătire a patului germinativ cu prelate
de culoare închisă, astfel încât buruienile să
nu ia contact cu lumina.
Metoda provocaţiei (forţarea germinaţiei
seminţelor). Această metodă, recomandată
de literatura de specialitate, se referă la faptul că, seminţele de buruieni sunt stimulate
să germineze şi să răsără şi apoi sunt distruse cu o lucrare superficială cu grapa cu
discuri, apoi încorporate sub arătură. Acesta
se execută în afara perioadei de vegetaţie a
culturilor şi mai este cunoscută sub numele

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
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de dezmiriştit.
Metoda epuizării. Principiul acestei metode constă în distrugerea buruienilor perene,
care se înmulţesc prin seminţe sau organe
vegetative şi care îşi reiau vegetaţia pe baza
rezervelor de materii organice din sol şi prin
discuiri repetate sunt epuizate substaţele
de rezervă şi astfel nu mai poată fi reluată
vegetaţia.
Metode biologice. Combaterea cu ajutorul
insectelor se bazează pe utilizarea unor
specii de insecte pentru a distruge buruienile. Acestă metodă este mai puţin utilizată
deoarece pot apărea dezechilibre ecologice.
Combaterea cu ajutorul ciupercilor fitopatogene are la bază proprietatea unor buruieni de a fi distruse de unii agenţi patogeni.
De exemplu: combaterea pălămidei (Cirsium
arvese) cu ajutorul ruginii Puccinia punctiformis, precum şi combaterea cruciuliţei
(Senecio vulgaris) cu ajutorul ciupercii Puccinia lagenophorae.
Metode biodinamice. Aceste metode au la
bază principiile conceptului de agricultură
biodinamică conform căruia apariţia buruienilor este inhibată de introducerea în sol
a cenuşii obţinute din arderea propriilor
seminţe. Se recomandă, de asemenea, şi
alte tehnici practice cum ar fi: obţinerea de
cenuşă prin arderea seminţelor şi diluarea
ei cu nisip sau pământ uscat în părţi egale şi
apoi împrăştierea pe sol uniform în vetrele
de unde au fost recoltate seminţele.
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COMBATEREA DĂUNĂTORILOR
ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ
ECOLOGICĂ
Ca dăunători (organisme animale care
atacă plantele şi produsele vegetale) pot fi
exemplificaţi următorii: acarienii, nematozii,
insectele, moluştele, păsările şi mamiferele.
Pentru controlul acestor dăunători, ca şi
pentru agenţii patogeni, se recomandă măsuri preventive, curative şi biologice. În plus,
instalarea de plase şi garduri pentru a proteja
culturile de eventualele atacuri de iepuri,
rozătoare sau păsări. În cazul măsurilor preventive sunt valabile aceleaşi metode ca şi în
cazul combaterii buruienilor şi a bolilor.
Ca măsuri curative se poate practica
combaterea mecanică prin colectarea şi distrugerea insectelor dăunătoare, prin folosirea
de şanţuri, plante şi brâie capcană, stropiri cu
apă rece pentru combaterea afidelor. Condiţii
generale pentru utilizarea acestora presupun
următoarele: capcanele şi/sau distribuitoarele
trebuie să prevină răspândirea substanţelor în
mediu şi contactul direct dintre substanţe şi
culturi, iar după utilizare ele se adună şi se
îndepărtează pentru a elimina orice risc de
poluare. Produsele admise pentru confecţionarea capcanelor sunt: feromonii, piretroizii
naturali, metaldehida şi fosfatul diamonic. De
asemenea, mai poate fi amintit efectul repelent al mazării pentru unii dăunători.
ÝÝ Dintre măsurile chimice se recomandă:
utilizarea alaunului (piatra acră) sau a să-

ÝÝ

punului de potasiu pentru combaterea păduchilor de frunze, făina de bazalt pentru
acţiunea directă, mecanică asupra ochilor,
corpului şi traheelor insectelor. Alte produse utilizate pentru combaterea dăunătorilor
pot fi: uleiurile vegetale (mentă, chimen, in),
uleiul de parafină sau uleiurile minerale.
Măsurile biologice cuprind o serie de metode de combatere bazate pe utilizarea de
insecte prădătoare şi microoganisme, precum şi unele specii de plante care pot combate dăunătorii. De asemenea, mai pot fi
utilizate şi microorganisme precum: viruşi,
bacterii, ciuperci, protozoare şi nematozi.
Combaterea cu ajutorul insectelor se referă
la utilizarea unor prădători (specii care se
hrănesc cu alte specii) şi paraziţi (specii care
se dezvoltă în stadiu de larvă hrănindu-se
cu alţi indivizi din alte specii). Exemplu de
prădători: buburuza (Coccinella 7 punctata)
pentru combaterea păduchilor de frunze.
Biopreparatele virotice au în componenţa
lor viruşi (genul Baculovirus) ce combat
insectele dăunătoare, acţionând în special
asupra lepidopterelor (fluturi). Preparatele
pe bază de bacterii (Bacillus thuringiensis)
sunt utilizate pentru a ţine sub control
lepidopterele. Există şi preparate pe bază
de ciuperci entomopatogene (genul Verticilium) pentru combaterea afidelor.

În concluzie, combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor au anumite măsuri comune
utilizate în practica agricolă, iar ideea care
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trebuie să fie susţinută conform principiilor
agriculturii ecologice este aceea a protecţiei
integrate, prin îmbinarea următoarelor măsuri: alegerea de specii şi varietăţi tolerante
sau rezistente, asigurarea unui asolament şi a
unei rotaţii corespunzătoare, procedee mecanice, fizice, biologice şi chimice de combatere,
protejarea entomofaunei utile prin asigurarea
de condiţii favorabile (garduri vii, lansare de
prădători, arderea cu flacără a buruienilor).

factorilor biologici ai plantei şi cu cei climatici.
űű Sămânța și semănatul sau plantatul

materialului săditor
Materialul de înmulţire, trebuie să provină conform legii, din culturi semincere sau
răsaduri obţinute prin metode de producţie
ecologică şi să nu provină din organisme modificate genetic sau orice produse derivate din
astfel de organisme. Aceste seminţe sau materialul săditor, trebuie să corespundă unor
standarde sub aspectul germinaţiei, purităţii,
componenţei botanice, stării sanitare.
De asemenea, trebuie să provină din recolta anului precedent, deoarece se pierde foarte
repede facultatea germinativă. Metodele de
producţie ecologică pentru răsaduri, trebuie
să respecte următoarele condiţii: să nu fie tratate la însămânţare decât cu produse admise
pentru producţia ecologică şi să provină de
la un productor care a practicat tehnicile de
producţie ecologică.

űű Irigarea

Această lucrarea de îngrijire este obligatorie pentru zonele în care se manifestă seceta
şi pentru unele specii de plante medicinale
care necesită din punct de vedere al ecologiei
zone umede şi răcoroase, dar datorită importanţei lor se cultivă şi în zona de stepă uscată
sau nisipuri. Un exemplu îl constituie menta,
măghiranul sau cimbrul de cultură. Momentele optime de udare sunt diferite în funcţie
de specia cultivată, dar şi de condiţiile climatice. Astfel, trebuie avute în vedere udările din
lunile: aprilie, iunie sau iulie, care de obicei
sunt secetoase în condiţiile ţării noastre.
Ca metode de udare în mod frecvent sunt
utilizate udarea pe brazde sau prin aspersiune. Una dintre metodele mai moderne o
constituie udarea prin picurare. Această metodă are avantajul că repartiţia apei se face
în zona radiculară a plantelor prevenindu-se
astfel tasarea şi spălarea solului, precum şi
prin faptul că, se reduce cantitatea de apă
consumată, udările fiind corelate cu evoluţia
32

Reguli de bază în antreprenoriatul rural

Bibliografie

1. LEON Sorin Muntean – Tratat De Plante
Medicinale Cultivate Și Spontane, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca — 2007;

7. www.madr.ro

2. BERCA MIHAI – Managementul Integrat
Al Buruienilor, Editura Ceres, Bucureşti
– 2004;

9. www.agroromania.manager.ro

3. LĂZUREANU AUREL – Agrotehnică, Editura Helicon, Timişoara – 1994

11. www.forbes.ro

Reguli de bază în antreprenoriatul rural

8. www.agrointel.ro

10. www.antenasatelor.ro

12. www.gazetadeagricultura.info
4. OANCEA IOAN – Tehnologii Agricole
Performante, Editura Ceres, Bucuresti –
2005;

13. www.agrinet.ro

5. ONISIE TEODOR şi JITĂREANU GERARD –
Agrotehnică, Editura «Ion Ionescu De La
Brad, Iaşi – 2000;
6. GHEORGHE VALENTIN ROMAN si colab.
– Cultura Plantelor Medicinale Si Aromatice In Sistem Ecologic, Editura Ceres,
Bucuresti – 2005;

33

34

Reguli de bază în antreprenoriatul rural

Partea II:
Cum se cultivă?

Autori:

Dr.ing. Dana Maria Bobiț,
Ing. Mariana Ciufu,
Ing. Lucian Urse
(Întreprinderea Socială Eco Herbal, România)

35

Cum se cultivă?

Justificarea introducerii în cultură organizată
a unor specii de plante medicinale în România
inţarea în premieră mondială la Cluj, în anul
1919, de către Bella Pater, a primei Staţiuni de
Cercetare a plantelor medicinale (locul unde a
şi fost izolată scopolamina din specia Datura
tatula ) ( RACZ, 1983).
În anul 1927 profesorul Dr. M. Chiriţescu-Arva, scria: “Acestei Staţiuni i-a revenit rolul să îndrumeze cultivarea plantelor medicinale
în toată ţara, pentru ca, cu timpul, să scăpăm de
tributul important pe care-l plătim străinătăţii”.
În anul 1950 a fost creat la Braşov Laboratorul de Cercetare Plante Medicinale, iar în
anul 1975 a fost înfiinţată la Fundulea, Staţiunea de Cercetare pentru Plante Medicinale
şi Aromatice , a cărei principală sarcină era
crearea de noi soiuri, elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare, producerea
materialului de înmulţire din categoriile
biologice superioare la plantele medicinale şi
aromatice şi protejarea patrimoniului floristic
al ţării noastre prin introducerea în cultură de
noi specii şi prezervarea resurselor genetice în
cadrul colecţiilor naturale organizate pe lângă
Staţiune şi Institute de învăţământ superior.
Staţiunea de la Fundulea s-a ocupat în
principal de speciile caracteristice zonei de
şes şi câmpie. Aici au fost introduse în cultură peste 20 specii de plante medicinale şi
aromatice; se află cuprinse în programul de
ameliorare şi de producere de sămânţă peste
25 specii şi s-au elaborat tehnologiile de cultură la aproximativ 52 specii.
În cadrul Laboratorului de Cercetare Plan-

Odată cu valorificarea intensivă a resurselor naturale de plante, puse la dispoziţia
omului de natură (care de cele mai multe ori
a exploatat-o iraţional), a apărut pericolul
dispariţiei unor specii, fenomen care a dus
la apariţia, în majoritatea ţărilor dezvoltate,
a unor strategii de conservare a naturii şi a
resurselor de germoplasmă la plantele medicinale şi aromatice.
Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice se înscrie în programul pe termen lung al
omului pentru protejarea lui şi a naturii, dar
şi ca un demers la alternativa de tratament
prin fitoterapie, atât pentru ţările în curs de
dezvoltare (datorită lipsei mijloacelor financiare), cât şi pentru cele puternic dezvoltate
(marcate de stres, poluare şi intens asaltate
de medicamentul de sinteză).
Prin această lucrare, ne propunem să
arătăm contextul în care a evoluat, în România, practica privind utilizarea plantelor
medicinale în terapia unor boli, ce a însemnat
aceasta pentru patrimoniul floristic din zona
montană şi de câmpie şi ce măsuri s-au luat şi
se iau în continuare pentru protejarea lui, ca
şi pentru susţinerea activităţii de fitoterapie,
fără a afecta răspândirea speciilor în flora
spontană.
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare din punct de vedere agronomic, pe plan
mondial, România a fost prima ţară care a
început acţiunea de cercetare a posibilităţilor
de cultivare a plantelor medicinale, prin înfi37
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Justificarea introducerii în cultură organizată a unor
specii de plante medicinale în România
te Medicinale din Braşov au fost prezervate
în cadrul unei colecţii vii peste 200 taxoni de
plante medicinale şi aromatice proveniţi din
flora spontană autohtonă sau străină, caracteristice zonei montane şi submontane; au
fost ameliorate şi selecţionate 5 populaţii şi au
fost omologate 5 soiuri noi; au fost elaborate
şi îmbunătăţite 10 tehnologii de cultură; s-a
produs material biologic de înmulţire la 7 specii; peste 5 specii montane au fost introduse
în cultură din 1980 până în anul 2006.
În domeniul valorificării prin prelucrarea
plantelor medicinale sub forma preparatelor
farmaceutice şi a medicamentelor, primele
cercetări au fost iniţiate în România de către
renumitul farmacist Constantin Vorel (18251848), de al cărui nume sunt legate “Laboratoarele Vorel” şi numeroasele preparate şi
reţete elaborate aici.
Activitatea de comerţ cu plantele medicinale a cunoscut un avânt deosebit mai ales
după anul 1989, când alături de Regia Autonomă PLAFAR, au apărut o serie de societăţi particulare, la început specializate pe comerţ, dar
care mai târziu şi-au îmbunătăţit activitatea
prin prelucrarea plantelor sub forma produselor medicamentoase, cosmetice, extracte,
tincturi, siropuri și altele.
Aceasta a avut ca efect reîntoarcerea la
ocupaţii demult uitate, cum ar fi cultivarea
plantelor medicinale ca şi utilizarea lor conform medicinei tradiţionale. Au apărut cabinete particulare de fitoterapie sau cabinete

unde sunt îmbinate fericit metodele de vindecare prin bioenergie, acupunctură, masaj,
sacroterapia, aromaterapia, etc.
Totul se bazează pe reconsiderarea poziţiei
noastre, faţă de noi înşine şi faţă de tot ce ne
înconjoară: semenii noştri, natura, psihicul,
relaţia cu Divinitatea, alimentaţia, atitudinea
faţă de corpul şi sufletul nostru. Este o întoarcere la rădăcinile noastre cu intenţia declarată
de îndreptare a greşelilor anterioare.
Problema de fond a ţării noastre în acest
domeniu rămâne însă protejarea patrimoniului floristic, care se poate realiza pornind de
la următoarele obiective (BOBIŢ, 1997, 2001):
1. Protejarea speciilor din flora spontană
faţă de acţiunile extreme ale culegătorilor de a recolta fără discernământ şi
în perioade nepotrivite anumite specii,
contribuind la dispariţia lor din ecosistem. Acest obiectiv se poate realiza prin:
ÝÝ

ÝÝ
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întocmirea unor norme şi regulamente de
exploatare a florei spontane şi prin înfiinţarea unui organ care să controleze activitatea de recoltare din flora spontană;
organizarea unor cursuri, prezentări şi
deplasări în teren împreună cu aceşti culegători; informarea lor în legătură cu necesitatea cunoaşterii unor particularităţi
biologice ale speciilor, pe baza cărora să
poată respecta normele de identificare şi
recoltare a unor specii în aşa fel încât să nu
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fie afectată dezvoltarea lor ulterioară.
Avantajele unei astfel de acţiuni sunt:
ÝÝ recoltarea materiei prime în totală cunoştinţă de cauză, în ceea ce priveşte organul
plantei ce urmează să fie recoltat, momentul optim de recoltare, momentul de
acumulare maximă a principiilor active şi
condiţiile de recoltare, astfel încât să nu fie
desfiinţat bazinul în care este concentrată
specia respectivă;
ÝÝ instruirea unor localnici, tineri sau pensionari şi constituirea unor echipe specializate
de culegători;
ÝÝ organizarea unor centre de preluare a materiei prime provenită din flora spontană
şi procesarea ei în vederea obţinerii unor
produse bio, care au cu totul alt regim de
autorizare şi comercializare.

nuare a speciei în acea zonă;
înmulţirea acestui material în cadrul unui
centru specializat şi totodată studierea particularităţilor biologice ale speciei;
ÝÝ realizarea microculturilor în cadrul câmpurilor experimentale în vederea elaborării
tehnologiei de cultură;
ÝÝ transferul tehnologiei de cultivare la mici
fermieri în scopul realizării culturilor destinate exploatării și valorificării pentru industria de prelucrare a plantelor medicinale..
Avantajele care rezultă din această măsură
sunt:
ÝÝ asigurarea unei exploatări controlate a
acestor culturi, cu obţinerea unei materii
prime omogene, care uşurează procesul de
extracţie a principiilor active;
ÝÝ asigurarea unor noi locuri de muncă pentru
populaţia din zona de munte (și nu numai), unde aproape singura ocupaţie este
creşterea animalelor, prin înfiinţarea unor
ferme specializate în cultivarea plantelor
medicinale;
ÝÝ diversificarea ofertei de plante medicinale
şi rearanjarea raportului cerere-ofertă;
ÝÝ apariţia sau mai corect spus redescoperirea
unor vechi meserii practicate de populaţia
din zona de deal şi munte: creşterea albinelor, cultivarea plantelor medicinale.
ÝÝ

2. Protejarea speciilor de mare interes prin
introducerea lor în cultură şi asigurarea
necesarului de materie primă pentru
industria de medicamente din producţia
realizată pe aceste terenuri. Acest obiectiv se poate realiza prin:
ÝÝ

ÝÝ

identificarea zonelor de răspândire naturală
a speciei de interes;
recoltarea din aceste zone a materialului
de înmulţire (seminţe, plante întregi sau
fragmente de plantă ce pot fi utilizate la
înmulţire prin clonare vegetativă, butăşire,
marcotaj), fără a afecta existenţa în conti39

űű Lista plantelor a căror tehnologie

de cultură ne propunem să o elaborăm în cadrul prezentului proiect
este:
ÝÝ Angelica archangelica (angelica);
ÝÝ Alchemilla vulgaris (crețișoară);
ÝÝ Artemisia vulgaris (pelinița);
ÝÝ Achillea millefolium (coada șoricelului);
ÝÝ Althaea officinalis (nalba);
ÝÝ Borago officinalis (limba mielului);
ÝÝ Chelidonium majus (rostopasca);
ÝÝ Cichorium intybus (cicoare);
ÝÝ Eupatorium cannabinum (cânepa codrului);
ÝÝ Eryngium planum (scai vânăt);
ÝÝ Hypericum perforatum (sunătoare);
ÝÝ Inula helenium (iarba mare);
ÝÝ Lytrum salicaria (răchitan);
ÝÝ Leonurus cardiaca (talpa gâștii)
ÝÝ Melilotus officinalis (sulfina);
ÝÝ Nepeta cataria (cătușnic);
ÝÝ Stachys betonica (vindecea);
ÝÝ Sanguisorba officinalis (sorbestrea);
ÝÝ Taraxacum officinalis (păpădie);
ÝÝ Urtica dioica (urzica vie).
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űű Metoda de lucru:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

aclimatizarea speciei în cadrul colecţiei de
plante medicinale;
determinarea particularităţilor biologice şi
a cerinţelor faţă de factorii de climă şi sol;
iniţierea experimentului pentru stabilirea momentului optim şi a metodei de
înmulţire;
determinarea răspunsului dat de plantă faţă
de introducerea ei în cultură, prin evaluarea
capacităţii de producţie şi de biosinteză a
principiilor active;
transferul tehnologic a rezultatelor din parcela experimentală în staţia pilot şi apoi în
producţie.

ÝÝ

ÝÝ

űű Concluzii şi recomandări:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

űű Rezultate:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

cipiilor active;
diminuarea rezistenţei la îmbolnăvire şi la
atacul dăunătorilor;
accentuarea tendinţei de îmburuienare a
culturii.

îmbunătăţirea potenţialului de producţie
prin realizarea unor caracteristici morfologice superioare formelor spontane;
obţinerea unei materii prime omogene din
punct de vedere al conţinutului în principii
active;
îmbogăţirea conţinutului de principii active;
creşterea randamentului la extracţia prin-

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
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majoritatea speciilor (85%) au răspuns pozitiv la demersul de introducere în cultură;
se impune corelarea cerinţelor faţă de factorii de climă şi sol cu condiţiile pe care le
putem asigura prin cultură;
se asigură la unele specii câte două recolte
pe an în perioadele de maximă acumulare;
metoda de înmulţire şi epoca de înfiinţare
a culturii sunt condiţionate de particularităţile biologice;
la speciile perene producţia de materie primă creşte odata cu anul de vegetaţie;
randamentul de uscare este caracteristic
fiecărei specii şi se corelează cu organul utilizat al plantei;
cultivarea permite recoltarea materiei prime la momentul de maximă acumulare a
principiilor active.
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Achillea millefolium L. (coada șoricelului)

DESCRIEREA SPECIEI

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

Coada șoricelului este o plantă erbacee,
perenă, din familia Asteraceae, cu frunze penate, păroase și flori albe sau trandafirii, originară din Europa și din vestul Asiei. Este întâlnită din câmpie până în regiunile subalpine,
datorită plasticității sale ecologice, respectiv a
disponibilității sale față de adaptarea la condiții de climă diferite. Rădăcina este un rizom
poziționat orizontal sau oblic, semilemnos, cu
stoloni subterani care fac posibilă înmulțirea
plantei prin despărțirea tufei.
În primul an de vegetație, planta formează
o rozetă de frunze, simple adânc sectate; începând cu al doilea an de vegetație, planta emite
tulpini florifere de 30- 50 cm înălțime, care
au inserate pe lungimea lor frunze dispuse
altern. Tulpina se termină cu o inflorescență
tip corimb, compusă din peste 100 flori simple
(antodii). Fructul este o achenă alungită (cca.
2 mm). Înflorește în perioada iunie-septembrie, fiind posibilă efectuarea a 2 recolte.
Întreaga plantă prezintă o pubescență care
în timpul procesării poate să dea aspectul de
aglomerări pufoase.

Având o plasticitate ecologică mare, planta nu este pretențioasă, acomodându-se foarte bine atât pe locurile însorite din
sudul țării cât și în zona de șes și montană prin fânețe și pășuni,
la marginea pădurilor, a drumurilor forestiere și pe marginea
căilor ferate, cu predilecție pe solurile nisipoase.

AMPLASAREA CULTURII
Foto 1 Achillea millefolium —
anul II — faza vegetativă

Se recomandă valorificarea plantelor recoltate din sudul
țării, deoarece acolo crește cantitatea de ulei volatil sintetizat.
În acest sens sunt recomandate pentru zonarea speciei Câmpia Bărăganului, Câmpia Dobrogei, Câmpia Olteniei și Câmpia
Timișului.

DURATA CULTURII

Foto 2 anul II — faza de
butonizare (cultivator județul
Călărași)

Cultivarea se dura 4-5 ani și nu se recomandă să revină pe
aceeași suprafață decât după alți 4-5 ani, din cauza bolilor și
dăunătoarilor care diminuează producția.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A CULTURII

Fig. 1. Caracteristici morfologice

űű Pregătirea terenului

MATERIA PRIMĂ
Este reprezentată de:
ÝÝ herba millefoliae — partea aeriană a plantei
de coada șoricelului, recoltată în perioada
înfloritului, când conținutul de principii ac-

ÝÝ
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tive este maxim, prin tăierea plantei pe o
lungime de 30-40 cm;
flos millefoliae — flori cu maxim 10 cm
codiță.

Planta premergătoare se recomandă a fi o specie prășitoare, care lasă terenul curat de buruieni și-l eliberează devreme,
astfel încât să fie posibile lucrările de pregătire a patului germinativ (arat, discuit, administrat îngrășăminte naturale sau
chimice).
Terenul se pregătește grădinărește și înainte de semănat se
face o tăvălugire, astfel încât sămânța să nu ajungă prea adânc
în sol.
Cea mai potrivită metodă de înmulțire este semănatul
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Achillea millefolium L. (coada șoricelului)

direct în câmp, în pragul iernii, la distanța de 50-70 cm între
rânduri, folosind semănătoarea SUP 21 sau SUP – 29, dotată cu
limitatoare de adâncime.
Dată fiind dimensiunea mică a semințelor (MMB = 0,135
g), adâncimea de semănat nu trebuie să depășească 0,5 cm;
norma de sămânță este de 3-4 kg/ha (puritatea seminței =
90%, germinație 70%).

motocositoarea, la lungimea de 30-40 cm sub inflorescență
(herba millefoliae) sau prin tăierea tulpinii florifere la 10 cm sub
inflorescență (flos millefoliae).
După prima recoltare (iunie-iulie), plantele se refac și în
luna august-septembrie are loc al doilea val de înflorire. În
unele zone ale țării, în toamnele lungi, există posibilitatea ca
plantele să înflorească și într-un al treilea val (seprtembrie-octombrie).
Producția obținută la prima recoltă poate să atingă 600700 kg flori uscate sau 1000-1500 kg herba uscată, în timp
ce la a doua coasă producția se diminuează cu aproape 50%,
respective 300-350 kg flori uscate sau 500-700 herba uscată.
Recoltarea plantelor din flora spontană se face în faza de
înflorire, cu secera, condițiile de recepție fiind aceleași ca și în
cultură.

űű Răsărirea

Are loc la 45-60 de zile de la semănat, iar primele frunze
adevărate apar la 7-9 zile de la răsărire. În această fază trebuie
făcută buchetarea sau răritul plantelor (dacă densitatea de
plante răsărite este mai mare de 12-16 plante/ m2).
Pentru terenurile de mici dimensiuni sau acolo unde gradul de îmburuienare este prea mare, se poate face înființarea
culturii prin despărțirea tufelor provenite din flora spontană
sau prin producerea de răsad înmulțitor obținut în solarii și
repicat la ghiveci.
Fotos 3, 4 Achillea millefolium —
anul II — faza de înflorire — recolta
2 (cultivator județul Brașov)

űű Pentru ca materia primă să poată fi vândută către

űű Lucrări de întreținere
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

Se recomandă:
răritul plantelor în faza de frunze adevărate (la 7- 9 zile de
la răsărire);
efectuarea prașilelor mecanice ori de câte ori este nevoie,
astfel încât cultura să nu se îmburuieneze; în situația în care
răsărirea se prelungește, se recomandă chiar efectuarea unei
prașile oarbe (înainte de răsărire).

ÝÝ

RECOLTAREA
Recoltarea culturii (Foto 3, 4) se face în faza de început
a înfloririi, când culoarea inflorescenței începe să fie albă și
florile din inflorescență încep să se deschidă. Recoltarea constă
în tăierea tulpinior florifere, manual cu secera sau mecanic cu
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Fotos 5, 6, 7
ecoltare și recepție — anul II de
vegetație (cultivator din județul
Călărași)

marii procesatori este necesară îndeplinirea unor
condiții tehnice de recepție a plantelor:
Pentru flos millefoliae — se admit la recepție flori alb crem,
cu bracteele de la punctul de inserție a ramificațiilor tulpinale cu tulpina de culoare verde și nu brunificate. Se admit
5% flori brunificate (acesta este un indiciu al faptului că s-a
depășit faza de înflorire). Se admit corpuri străine organice,
maxim 0,5%, corpuri străine minerale (pământ) max. 0,5%,
umiditatea max. 13%.
Pentru herba millefoliae — se admit tulpini florifere cu lungimea de 20-30 cm de la vârf, cu max. 2% flori brunificate
și fructificații, max 0,5% corpuri străine organice și max. 1%
corpuri străine minerale, umiditatea max. 13%.
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Achillea millefolium L. (coada șoricelului)
USCAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIEI PRIME ÎN VEDEREA PROCESĂRII

de 18-200C, fără a depăși în lunile de vară
temperatura de 35-400C. Randamentul de
uscare este de 3,4- 4:1. După uscare, plantele
se balotează și se ambalează în saci de rafie,
se păstrează în magazii și depozite special
amenajate, în condiții de întuneric și atmosferă uscată.

Uscarea se face pe cale naturală, în spații
special destinate acestei activități (poduri,
solarii, umbrare), cu posibilitate de aerisire
sau ventilare, în strat subțire, la temperatura
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Alchemilla vulgaris L. (crețișoară)
DESCRIEREA SPECIEI
Cunoscută sub denumirea populară de
crețișoară, brumărie, plașcă, umbrarul doamnei, mantia doamnei, Alchemilla vulgaris L. este
o specie perenă, ierboasă care face parte din
familia Rosaceae, fiind o reprezentare fidelă a
tuturor caracteristicilor botanice morfologice
specifice acestei familii.
Pe toată perioada de vegetaţie prezintă
o rozetă bogată de frunze lung peţiolate, cu
limbul reniform, cutat. Florile mici, galben
verzui, sunt grupate în inflorescenţe tip cime
corimbiforme.
În pământ formează un rizom viguros cu
numeroşi muguri vegetativi în stare dormindă situaţi pe toată suprafaţa lui. Pe existenţa
acestor muguri se bazează perenitatea speciei
ca şi disponibilitatea ei faţă de înmulţirea prin
clonare.
În vârful vegetativ formează o rozetă de
frunze având pețiolul (codița) alungită și limbul frunzei rotund, pliat de-a lungul nervurilor în care se strânge roua dimineții.
Conform principiului “similia similibus”
(care face trimitere la principiul conform
căruia asemănarea unei plante cu un organ
anatomic al omului oferă indicii asupra
faptului că anumite afecțiuni pot fi tratate
cu această plantă), picăturile de rouă stau
în pliurile frunzei asemeni ovulelelor în in-

teriorul ovarelor — crețișoara fiind o plantă
recomandată în afecțiunile aparatului genital
și pentru combaterea sterilității.
Planta înflorește de două ori într-un an,
fază care coincide cu perioada în care trebuie
recoltată; recoltarea se face prin tăierea părții
aeriene, în perioada înfloritului, cu tot ce se
află pe plantă în acel moment (frunze, flori).

Fig. 2 Caracteristici morfologice
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Alchemilla vulgaris L. (crețișoară)

MATERIA PRIMĂ
Iarba de crețișoară (herba alchemillae) –
este reprezentată de partea aeriană a plantei,
recoltată în perioada înfloritului (deci se fac
două recolte pe an: prima recoltă se face la
sfârșitul lunii mai și a doua la jumătatea lunii
septembrie).

Înițierea culturii trebuie făcută folosind
material biologic recoltat din zonele de răspândire naturală, asigurând realizarea unor
parcele cu suprafață minimă de câțiva metri
pătrați, unde trebuie aplicate lucrări de întreținere, astfel încât plantele să se dezvolte
pentru a asigura aplicarea tehnologiei de
înmulțire.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

DURATA CULTURII

Crețișoara este iubitoare de umezeală,
este răspândită în zona de deal, în fânețe, la
margini de pădure și tufișuri), pe pante abrupte și rupturi de pantă, fapt ce o face foarte
greu accesibilă și îngreunează mult recoltarea.
Se dezvoltă foarte bine în condițiile asigurate
de pajiștea în care este răspândită, beneficiind
din plin de umezeala asigurată de roua ierburilor.
Nu există culturi de crețișoară în România,
dar în perioada anilor 1996-1999 s-au efectuat
cercetări pentru introducerea în cultură a
speciei, care au rămas la stadiul de rezultate
de cercetare.

Fiind o specie perenă prin definiție, cultura poate să dureze în condiții normale de
vegetație 7-8 ani, cu condiția să fie întreținută
corect și să fie aplicate lucrările de întreținere
obișnuite manuale și mecanice, fără aplicarea
de produse chimice pentru combaterea buruienilor.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII
Pentru înființarea culturii trebuie parcurse
câteva etape de pregătire a acestei lucrări.
ÝÝ Identificarea zonei favorabile și eventual
identificarea prezenței speciei Alchemilla vulgaris în flora spontană din zona
respectivă;
ÝÝ Efectuarea lucrării de arătură adâncă pentru scoaterea și mobilizarea terenului în
adâncime pentru că avem de-a face cu o
plantă perenă care va rămâne pe terenul
respectiv cel puțin 5-6 ani, timp în care se
vor face doar lucrări superficiale pe interva-

AMPLASAREA CULTURII
Observând caracteristicile pedoclimatice
ale locurilor unde este răspândită specia
Alchemilla vulgaris L., se poate afirma că amplasarea culturii trebuie făcută acolo unde pot
fi asigurate aceste condiții (umiditate în sol și
aer), din zona colinară și subcolinară.
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ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

lul dintre rânduri;
Dacă terenul a mai fost cultivat anterior, se
poate face înființarea culturii parcurgând
pașii obișnuiți pentru orice cultură (arat,
grăpat, lucrat cu freza sau cu combinatorul,
deschis rigole, plantat);
Dacă terenul nu a mai fost cultivat, atunci
trebuie făcută erbicidarea astfel încât să fie
diminuat gradul mare de buruieni și să fie
realizat un pat germinativ corespunzător
pentru efectuarea celorlalte lucrări;
Modelarea terenului prin deschiderea rigolelor cu mașina de plantat cartofi.

duri), rezultând o densitate de 42.080 pl/ ha.

űű Lucrări de întreținere

Acest tip de lucrări sunt fie lucrări manuale care au ca scop combaterea buruienilor pe
rând, fie lucrări mecanice prin care se combat buruienile pe intervalul dintre rânduri,
asigurând în același timp afânarea solului și
împiedicarea formării crustei.

RECOLTAREA
La crețișoară, recoltarea constă în tăierea
cu secera sau cu utilaje speciale destinate
pentru cosirea și colectarea materiei prime
vegetale a întregii părți aeriene a plantei aflată în faza de înflorire, cu tot ce conține ea la
acel moment (flori, frunze). Imediat plantele
trebuiesc duse în spațiile de uscare unde se
face și o primă selectare prin îndepărtarea
frunzelor brunificare, fragmente de rizom,
părți sau resturi de plante ce sunt considerate
impurități organice.
Uscarea se face natural în spații curate,
aerisite, calde și dotate cu sisteme de ventilație (care să elimine în exterior aerul umed
care ar putea determina brunificarea întregii
mase de plante) sau artificial în uscătoare
cu temperatură controlată. Randamentul de
uscare este de 3-4:1.
Producția de iarbă este direct influențată
de vârsta culturii și de perioada de recoltare.
În condiții experimentale (Dana BOBIȚ,

űű Înființarea culturii

Datorită particularităților biologice, crețișoara se poate înmulți vegetativ prin despărțirea tufelor și plantarea acestor fragmente
de plantă (care prezintă rădăcină, tulpină,
frunze), dar și prin producerea de răsad și
plantarea lui în locul definitiv în momentul în
care acest răsad este destul de viguros.
Plantarea se poate face în cele două perioade consacrate deja pentru reușita lucrării:
1. plantarea de primăvară (martie-aprilie) cu
plante provenite din flora spontană care
sunt în faza de 3-5 frunze bine formate;
2. plantarea de toamnă (septembrie-octombrie) folosind plante bine dezvoltate, sănătoase, care să formeze rădăcini, astfel încât
să asigure rezistență la dezrădăcinare ca
urmare a înghețului și dezghețului.
Schema de plantare este 30x70 (distanța
dintre plante pe rând x distanța dintre rân50
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Alchemilla vulgaris L. (crețișoară)
Brașov) s-au obținut:
ÝÝ în anul II de la înființare s-a obținut o producție de 10,7 to/ha herba verde, respectiv
3,68 to/ha herba uscată;
ÝÝ Anul III – estimăm cel puțin 2 tone de materie primă în plus;
ÝÝ Randamentul de uscare a fost în condiții
experimentale de 3,5:1
Pentru ca materia primă să poată fi vândută către marii procesatori este necesară

îndeplinirea unor condiții tehnice de recepție
a plantelor:
ÝÝ se recoltează după ce s-a uscat roua dimineții sau apa de ploaie;
ÝÝ la planta uscată se admit: maxim 5% părți
de plantă brunificate sau decolorate; maxim
2% corpuri străine; maxim 13% umiditate.
ÝÝ Depozitarea producției se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în spații salubre,
uscate, fără mirosuri străine, igienizate.
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Althaea officinalis L. (nalba de cultură)
DESCRIEREA SPECIEI
o tulpină floriferă, care poate să atingă înălțimea de 70-100 cm și care este purtătoarea
florilor ( flores althaeae). Înflorirea are loc în
perioada iunie-septembrie, apar flori roz sau
argintii, din care apoi se formează fructele
numite mericarpe dispuse radial în jurul
caliciului persistent. Fiecare mericarp conține
o sămânță, reniformă cu lungimea de 4 mm,
lățimea 1-2 mm și grosimea de 0,5- 1 mm;
Masa o mie de boabe (MMB) este de 3-5g..

Nalba de cultură (Althaea officinalis L.,
cunoscută și sub denumirea de nalbă mare,
nalbă albă, nalbă bună, nalbă de câmp, nalbă
de luncă, rujă este o specie bienală sau perenă
din familia Malvaceae, originară și răspândită
în Europa. În țara noastră, datorită plasticității ecologice (capacitate mare de adaptare la
condiții diferite de mediu), poate fi întâlnită
în toate zonele țării, de LA munte până în
Dobrogea și chiar în Delta Dunării; crește de-a
lungul apelor, pe soluri nisipoase, alcaline.
Se cultivă în Germania, Franța, Italia, țările
balcanice, Rusia.
Pe parcursul dezvoltării ei, în primul an de
vegetație, planta formează o rozetă de frunze
lung pețiolate, cu limbul rotunjit, aproximativ
reniform (în formă de rinichi), fără pubescență, urmând ca în fazele următoare de
dezvoltare, planta să aibă un aspect pufos pe
toate organele plantei (frunze, tulpini, peduculi florali). În stadiul de rozetă (anul I de
vegetație), se recomandă recoltarea frunzelor,
ele fiind o materie primă deosebit de apreciată pentru efectul emolient și antiinflamator,
fiind recomandate în catar, bronșite, gastrite.
În anul II de vegetație, planta dezvoltă o
rădăcină cărnoasă, ramificată, cu numeroși
muguri dorminzi la nivelul coletului. Acești
muguri asigură perenitatea speciei, reprezentând cea mai importantă materie primă. În
acesta stadiu al dezvoltării, planta formează

Fig. 3 Caracteristici morfologice
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Althaea officinalis L. (nalba de cultură)

MATERIA PRIMĂ
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

Rădăcina (Althaeae radix) cu un conținut ridicat de amidon,
mucilagii, substanţe glucidice şi lipidice, taninuri, flavonoizi,
săruri minerale;
Frunzele (Althaeae folium) conţin mucilagii, glucide, ulei
volatile, iar florile conţin mucilagii, flavonoide, glucoronat de
flavone, flavonoli, saponozide, taninuri, uleiuri volatile, antocianozide, derivaţi feolici (acizi cafeic, clorogenic, cumaric),
substanţe glucidice, acizi graşi, săruri minerale;
Florile (Althaeae flos) conțin ca și frunzele, mucilagii, ulei
volatile, care în timpul păstrării la temperatura camerei cristalizează și primește miros de miere.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

Foto 1, 2
anul II de cultură
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

Nalba nu are cerințe mari față de temperatură, suportând
atât temperaturile ridicate din sudul țării cât și cele mai scăzute din zonele de munte; este rezistentă la secetă (datorită
perișorilor prezenți pe toată suptafața plantei), dar iubește
umiditatea din sol și din aer.
Zonele cele mai favorabile sunt luncile râurilor din județele
Tulcea, Ialomița, Dolj și Timiș.

AMPLASAREA CULTURII
Fiind o specie perenă, cu valoare terapeutică deosebit de
mare, nalba este considerată una dintre cele mai utilizate plante medicinale, dar larga sa utilizare a afectat în timp prezența
ei în flora spontană, punând în pericol însăși specia. În asemenea condiții a apărut necesitatea studierii particularităților
biologice în vederea introducerii ei în cultură.
Nalba de cultură nu are pretenţii faţă de planta premergătoare, dezvoltându-se bine după păioase ca şi după prăşitoare.
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Este însă total neindicată înfiinţarea culturii de nalbă după o
specie din aceeaşi familie botanică, deoarece au boli şi dăunători comuni. Răspunde bine la administrarea îngrășământului
natural (gunoi de grajd), cu condiția să fie administrat plantei
premergătoare și preferă solurile nisipoase, ușoare, care asigură condiții bune de dezvoltare a rădăcinilor, dar și condiții
optime pentru recoltarea lor.
Cultura poate reveni pe acelaşi teren după 4-5 ani.
Foto 3
răsaduri pentru plantat în câmp
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

DURATA CULTURII
Fiind o specie perenă, partea aeriană se poate recolta în
fiecare an, dar pentru materia primă reprezentată de partea
subterană (radix althaeae), se recomandă recoltarea rădăcinilor
începând cu anul II de vegetație și astfel, durata unei culturi
este de 2-3 ani.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A CULTURII
Arătura de toamnă — este o lucrare de adâncime care
trebuie făcută la adâncimea de 23-25 cm, astfel încât pe toată
perioada cât durează cultura plantele să aibă asigurate condiții
optime pentru creșterea și dezvoltarea rădăcinilor în special și
a masei de frunze în general.
Pregătirea patului germinativ constă în lucrarea de mărunțire a terenului, prin treceri repetate cu utilaje care să afâneze
fără să taseze solul, asigurând condiții optime de germinare a
semințelor.
űű Înființarea culturii
ÝÝ

Se poate face prin 2 metode:
plantarea răsadului produs în răsadnițe sau solarii înmulțitor (semănând în luna martie 5g/mp și repicând apoi răsadurile – buchețele — la ghiveci de 7 cm diametrul); când
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Althaea officinalis L. (nalba de cultură)

ÝÝ

Foto 4
prașilă manuală
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

plantele sunt suficient de bine dezvoltate și timpul permite,
se plantează în câmp, la distanța de 70 cm între rânduri și
40 cm între plante pe rând, rezultând o densitate de 3,6 pl/
mp.
semănat direct în camp, în a doua jumătate a lunii aprilie, folosind o normă de 4-6 kg/ha. Semințele de nalbă au
nevoie de o perioadă de postmaturare, de aceea recomandăm utilizarea semințelor mai vechi de 2-3 ani la care s-a
încheiat această perioadă de postmaturare. Pentru a ușura
efectuarea primei prașile, recomandăm folosirea unor plante
anuale indicatoare (muștar, in, creson, mac, salată). Distanța
recomandată între rândurile de nalbă este de 60-80 cm, iar
adâncimea de semănat 0,5-2 cm.

űű lucrări de întreținere

Indiferent de metoda de înființare a culturii, lucrările de
întreținere sunt cele specifice plantelor perene în anul I de vegetație (adică mai multe prașile manuale pe rând și 2-3 prașile
mecanice pe interval pentru a evita îmburuienarea).
În anii următori, imediat după pornirea în vegetație, se recomandă efectuarea unei prașile mecanice menită să distrugă
crusta și buruienile rămase din anul/anii anteriori.
Combaterea buruienilor se mai poate realiza și prin metode
chimice, folosind unul din următoarele produse: LASSO (6 l/ha)
— administrat înainte de semănat, cu încorporarea produsului
în sol la adâncimea de 6-8 cm; AFALON (2 l/ha) – administrat
imediat după semănat; FURORE (2 l/ha) – administrat în vegetaţie.

aeriană și se acumulează în frunze; se recoltează frunzele fără pețiol; randamentul de
uscare la frunze este de 4:1;
ÝÝ Florile — se recoltează în timpul înfloririi,
împreună cu caliciul; randamentul de uscare la flori este de 4-5 :1.
ÝÝ Rădăcinile — se recoltează începând din
anul II de vegetație, toamna la intrarea în
faza de hibernare sau primăvara înainte de
pornirea în vegetație, când principiile active
sunt concentrate și acumulate în rădăcină.
Se îndepărtează prin cosire partea aeriană,
apoi se scot rădăcinile cu plugul fără cormană și se adună cu furcile;
ÝÝ Semințele — se recoltează în loturile semincere, atunci când 50% din fructificații au
culoarea brună; recoltarea se face cu secera,
se așează în snopi și apoi se treieră.
Recoltarea părților aeriene se face manual,
cu secera sau mecanizat cu motocositoarea.
Indiferent de metodă, producția de frunză
trebuie dusă și întinsă la uscat în uscătoare
în cel mai scurt timp pentru că, conținutul
mare de apă din frunze poate să determine, în

prezența căldurii, oxidarea frunzelor sau chiar
“aprinderea” lor .
Recoltarea rădăcinilor se realizează toamna în luna octombrie, iar în culturile mai mari
se poate face mecanizat cu un dislocator sau
cu plugul fără cormană, iar pe suprafețe mai
mici manual cu furca. Se scutură rădăcinile de
pământ, se spală într-un jet de apă, iar apoi
se scurg, se lasă la soare să se zvânte și apoi
se secționează pe lungimea lor sau rondele și
se întind la uscat; randamentul de uscare este
de 4-5:1.
ÝÝ Se poate face o uscare naturală, la 35-40oC
sau artificial, la temperatură de 50-60oC
ÝÝ Producția ce se poate obține este de 8001200 kg/ha frunză uscată, 200-300 kg floare uscată, iar producția de rădăcină uscată
este de 1500-2000 kg/ha.
ÝÝ Producția de sămânță la nalba mare este de
200-400 kg/ ha.
ÝÝ depozitarea producției se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în spații salubre,
uscate, fără mirosuri străine, igienizate.

RECOLTAREA
ÝÝ

Frunzele — se recoltează în anul I de vegetație sau în anii
următori înainte ca plantele să emită tulpina floriferă, atunci
când principiile active au migrat din rădăcină spre partea
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Angelica archangelica L. (angelică)
DESCRIEREA SPECIEI

SOIUL CULTIVAT

Angelica (denumită popular și anglica,
anghelina, buciniş) este o specie din grupa
plantelor medicinale, erbacee, bienală sau perenă în funcţie de condiţiile climatice pe care
le are la dispoziţie.
În primul an de vegetaţie formează o rozetă de frunze lung peţiolate, iar în anul II de
vegetaţie emite tulpina floriferă (numai dacă
condiţiile climatice sunt favorabile dezvoltării
unui diametru la colet de 3-5 cm).
Atingând o înălţime a tijei florifere de 100200 cm, angelica poate fi întâlnită spontan în
etajul motan şi subalpin (500-1500 m altitudine), prin locuri stâncoase şi umede, pe malul
pâraielor sau la liziera pădurilor în locurilor
mai joase.
Este declarată monument al naturii, fiind
interzisă recoltarea ei din flora spontană. Dată
fiind importanţa speciei ca plantă medicinală,
angelica se cultivă în condiţiile climatice ce

se apropie cât mai mult de mediul natural de
zonă submontană și montană, având o plasticitate ecologică medie.

fi amplasată într-un asolament cu parcelă
săritoare (adică să poată fi ocolită cu prilejul
lucrărilor de pregătire a terenului și să nu
revină pe acelaşi teren decât după 4-5 ani).
În perioada 2001-2004 specia Angelica archangelica L. a fost cuprinsă într-un program
de realizare a unei tehnologii neconvenţionale
privind integrarea în asolamentul cartofului a
speciilor de plante medicinale cu efect repelent şi insecticid în scopul combaterii biologice a principalilor dăunători.
Rezultatele acelui experiment au evidențiat particularitățile speciei de a atrage afidele
ca niște capcane, blocând migrarea lor către
cultura de cartof.

Introducerea în cultură a speciei Angelica
archangelica L. s-a realizat în cadrul Laboratorului de cercetare pentru plante medicinale
Braşov (1966-1967), iar pentru cultivare se
utilizează materialul biologic produs tot aici la
populaţia selecţionată “De Cristian”.
În continuare este nevoie de cultivarea
acestei specii pentru protejarea ei, dar și pentru asigurarea necesarului de materie primă
pentru realizarea suplimentelor alimentare.

AMPLASAREA CULTURII

Fig. 4 — Caracteristici morfologice

MATERIA PRIMĂ
ÝÝ

Angelica archangelica L. (angelică)

Rădăcina (Radix angelicae) — este reprezentată de rădăcina pivotantă, având diametrul
de 3-5 cm şi lungimea de 6-8 cm, recoltată
toamna târziu sau primăvara devreme de la
plante care nu au fructificat sau la care procesul de fructificare a fost împiedicat prin
îndepărtarea tijei florifere;

ÝÝ

ÝÝ

57

Frunza (Folia angelicae) — este reprezentată de masa de frunze cu peţiol, recoltată de
la plante (care nu au fructificat) în anul II-III
de vegetaţie în perioada iulie-septembrie;
Semințele (Semen angelicae) – se vor recolta de pe umbelele nematurate sau maturate, în funcţie de destinaţia care se dă
producţiei.

Pentru înființarea culturii se aleg acele
terenuri din zona de favorabilitate a speciei
(zona colinară, de deal, pe terenuri aflate la
liziera pădurilor sau pe marginea pâraielor de
munte), pe care planta premergătoare (care se
cultivă înaintea angelicăi) să le elibereze cât
mai devreme (prăşitoare fertilizate cu gunoi
de grajd sau leguminoase cum ar fi mazărea
sau borceagul).
Dintre speciile medicinale, se recomandă
utilizarea ca plantă premergătoare pentru
angelica specia Trigonella foenum graecum
(schinduf).
Cultura se dezvoltă bine în zonele înalte,
pe terenuri adăpostite, cu soluri aluviale,
profunde şi bogate în humus. Este necesară
umiditatea solurilor, dar nu în exces.
Având în vedere caracteristicile speciei
privind dezvoltarea plantelor, angelica poate

FERTILIZAREA
Ultimele cercetări au pus în evidenţă
efectul favorabil al fertilizării cu gunoi de
grajd, administrat la planta premergătoare (la
administrarea gunoiului înainte de înfiinţarea
culturii au apărut influenţe negative asupra
răsăririi, ducând până la compromiterea totală a acesteia).
Pe parcursul anului, nevoile plantei se
completează cu 30-40 kg/ha substanţă activă
de azot, fosfor şi potasiu, administrate sub
forma îngrăşămintelor complexe.

PREGĂTIREA TERENULUI
Imediat ce planta premergătoare a eliberat terenul (iulie-septembrie), se efectuează
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Angelica archangelica L. (angelică)

Angelica archangelica L. (angelică)

arătura la 25-30 cm + grăpat, urmând ca
pregătirea patului germinativ să se facă cu
combinatorul sau freza. Toate aceste lucrări
se stabilesc în aşa fel încât pierderile de umiditate din sol să fie cât mai reduse.

Înfiinţarea culturii de angelica se poate
realiza şi vegetativ prin producerea de răsad
în straturi reci sau în răsadniţe. Pentru producerea răsadului necesar pentru suprafaţa
de 1 ha sunt necesari 150-200 m2 . Semănatul
se va efectua în luna august, iar plantarea răsadului la loc definitiv se va face în primăvara
anului următor, la distanţa de 50-60 cm între
rânduri şi 15-20 cm între plante pe rând.
Ca metodă nouă se poate realiza cultura
prin plantarea vitroplantulelor obţinute prin
culturi “in vitro” şi aclimatizate în condiţii de
sere sau solarii.

SEMĂNATUL
Înfiinţarea culturii se realizează prin
semănat direct în câmp, lucrarea fiind efectuată la sfârşitul lunii august — începutul lunii
septembrie (în zonele mai umede, semănatul
se poate efectua până în luna octombrie).
Această cerinţă apare ca o obligativitate în
condiţiile în care sămânţa îşi pierde până la
50% din germinaţie după primele 6 luni de la
recoltare.
Se utilizează semănătoarea universală
SUP-21, SUP-29 la care se vor monta distribuitoarele cu pinteni cu feţele laterale plane,
mecanismul de distribuţie se reglează la
poziţia B-16. Se asigură o normă de 10-12 kg
sămânţă la hectar, având germinaţia de 6070%. Distanţa dintre rânduri poate fi de 5070 cm, iar adâncimea de semănat de 2-3 cm.
Se recomandă o densitate de 5-6 plante/m2.
Pentru anii caracterizaţi printr-un regim
pluviometric abundent, care împiedică efectuarea semănatului de vară-toamnă, se recomandă efectuarea semănatului în ferestrele
iernii sau primăvara devreme în urgenţa I,
astfel încât să nu fie depăşită perioada de 180200 zile de la recoltarea sămânţei, perioadă
după care are loc o diminuare a germinaţiei.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
Pentru culturile înfiinţate prin semănat
direct în câmp se acordă o atenţie deosebită
combaterii buruienilor şi distrugerii crustei
pe toată perioada anului I de vegetaţie (ştiut
fiind faptul că angelica are o perioadă lungă
de germinaţie a seminţelor, respectiv un ritm
foarte lent de dezvoltare a plantelor în prima
perioadă de viaţă). Astfel, sunt necesare 2-3
praşile oarbe şi 1-2 pliviri manuale pe rând (în
funcţie de gradul de infestare al terenului cu
buruieni).
În cazul unor terenuri puternic infestate
cu buruieni monocotiledonate (ierburi), recomandăm o erbicidare cu un erbicid total
(Roundup sau Glyphosat în doză de 2-4 l/ha)
înainte de înfiinţarea culturii, după care celelalte lucrări se execută după schema prezentată anterior.
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Pentru reducerea cheltuielilor şi creşterea
eficienţei economice a culturilor de plante
medicinale, recomandăm utilizarea sistemului de culturi asociate între o specie perenă
sau bienală cu reale probleme la răsărire (așa
cum este angelica) şi o specie anuală cu răsărire rapidă şi care să ofere satisfacţii financiare
chiar în anul I de cultivare. În cazul speciei
Angelica archangelica, recomandăm cultivarea
ei în asociere cu una din speciile Trigonella
foenum graecum (schinduf), Cassia angustifolia
(sena), Fagopyrum aesculentum (hrişca), Dracocephalum moldavica (mătăciune), Phacelia
tanacetifolia (facelia). Norma de sămânţă pentru aceste amestecuri şi tehnologia adecvată
fiecărei asociaţii alese vor fi furnizate cultivatorului la cerere.

ÝÝ

ÝÝ

SPĂLAREA ȘI USCAREA
După scoaterea şi scuturarea rădăcinilor,
acestea se strâng în grămezi şi apoi sunt
transportate pe platformele unde se face
fasonarea (se îndepărtează partea aeriană
până la colet, rădăcinile subţiri, resturile de
pământ şi resturile rădăcinilor bolnave sau
zdrobite).
Spălarea se face numai în situaţii deosebite şi numai cu jet de apă rece, pentru a reduce
pierderile de principii active. După ce rădăcinile se zvântă, se secționează pe lungime
sau se taie sub formă de rondele, favorizînd
reducerea timpului de uscare.
Uscarea se realizează fie natural în şoproane şi poduri bine aerate şi curate, fie artificial
în uscătoare la temperatura de 35-400C.
Randamentul de uscare este de 4,5:1.

RECOLTAREA
ÝÝ

feţe mai mari sau atunci când se doreşte
desfiinţarea culturii, lucrarea se execută cu
plugul de scos rădăcini sau cu dislocatorul
de rădăcini;
Frunzele se pot recolta pe tot parcursul
perioadei de vegetație, dar se recomandă
recoltarea eșalonată și numai cantitatea
propusă pentru prelucrare imediată, împiedicând astfel deshidratarea;
Semințele se recoltează în faza de semicoacere (la coacere deplină când se brunifică, se scutură foarte ușor și au loc pierderi
însemnate de producție).

Rădăcinile se recoltează de la plantele
care nu au înflorit și care au grosimea la
colet de 3-4 cm. Plantele care au format tije
florifere se epuizează în același an, rădăcina
îmbătrânită intră într-un proces de degradare, se lemnifică și putrezește. Lucrarea
de recoltare a rădăcinilor este precedată de
recoltarea părţii aeriene, care poate să fie
valorificată în scop terapeutic, culinar, etc,
având un conţinut de 0,147 ml% ulei volatil.
Angelica se recoltează treptat fără desfiinţarea culturii, situaţie în care se recomandă
recoltarea manuală cu hârleţul. Pe supra-
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Angelica archangelica L. (angelică)
Producţiile medii posibil de realizat sunt de 6000-9000 kg/
ha rădăcini proaspete şi respectiv 1500-2000 kg/ha rădăcini
uscate.n.
ÝÝ Depozitarea producției se face în ambalaje de rafie
sau hârtie, în spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate.

Foto 1 — Caracteristici morfologice
ale rădăcinii

Foto 2 — Epuizarea plantei de
angelica după fructificare (orig. Bobiț
Dana — Brașov)
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Artemisia vulgaris L. (pelinița)
DESCRIEREA SPECIEI
Cunoscută sub denumirea populară de pelin negru, pelinariță, specia Artemisia vulgaris L.
face parte din Familia Asteraceae fiind o plantă
perenă care poate să atingă înălțimea de 2
m; înflorește în lunile de vară iunie-august.
În primul an de vegetație planta formează o
rozetă de frunze și abia din anul II formează
lăstari mai numeroși a căror creștere se finalizează cu înflorirea.
Florile sunt grupate în inflorescențe tipice
familiei Asteraceae, iar fructele sunt achene
grupate în inflorescențe. Frunzele sale sunt
adânc sectate, verde închis pe fața superioară,
argintii pe fața dorsal, cu lăstarii roșietici pe
toată lungimea lor. Florile sunt galbene și au
un miros plăcut; gustul este greu, amar. Planta este răspândită ca buruiană în zonele de la
marginea orașelor.

Perenitatea speciei se bazează pe existența mugurilor vegetativi dorminzi de la nivelul
coletului.

MATERIA PRIMĂ

ginea culturilor mai puțin întreținute, unde
rata de înmulțire este foarte mare datorită
posibilității de auto însămânțare.

Fig. 5 Caracteristici morfologice

Constă în partea aeriană (herba artemisiae)
— recoltată în perioada înfloritului prin tăierea lăstarilor la o lungime de 30-40 cm.

AMPLASAREA CULTURII

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

Cultura se poate iniția pe terenuri mai
puțin generoase, planta nefiind foarte pretențioasă la tipul de sol și în același timp fiind
foarte adaptabilă și competitivă față de concurența altor plante.

Este o plantă puțin pretențioasă la condițiile climatice, crescând foarte bine pe terenurile părăsite, pe ruine, în locuri umede și
umbroase, pe marginea drumurilor și la mar-

Foto 3 — Uscarea rădăcinilor într-un
uscător tip rafturi cu site (metode de
uscare — orig. Bobiț Dana — Brașov)
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Artemisia vulgaris L. (pelinița)

Artemisia vulgaris L. (pelinița)

DURATA CULTURII

semănat sămânță pură din punct de vedere
fizic;
ÝÝ înmulțirea prin plantarea butașilor înrădăcinați — se pot obține butași fie din
lăstari lemnoși de 2 ani (de toamnă), fie din
lăstari ierboși de 1 an sau din lăstari cruzi cu
baza lignificată (de vară) la care coeficientul
de înmulțire este cel mai mare (aprox. 200);
ÝÝ înmulțirea prin despărțirea tufei — folosind tufe mature de 3 ani, la care s-a făcut
mușuroirea de primăvară pentru a favoriza
înrădăcinarea fiecărui lăstar (rata de înmulțire este de 5-10 plante dintr-o tufă);
ÝÝ înmulțirea prin plantarea ramurilor înrădăcinate în prealabil.
Pentru parcelele experimentale sau pentru
locurile unde nu se poate pregăti terenul, se
poate produce răsadul și cultura se va înființa prin plantarea răsadului după schema de
30 x 70.

Fiind o specie perenă, dar cu șanse mari de
epuizare datorită faptului că dezvoltă o masă
mare vegetală, are o perioadă prelungită de
vegetație și se epuizează, ceea ce scurtează
viața unei plante. În condiții de cultură s-ar
putea rezolva aceste neajunsuri și s-ar putea
prelungi durata de cultivare, datorită faptului
că se pot face lucrări care să-i îmbunătățească
particularitățile biologice.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII
Lucrările sunt cele caracteristice oricărei
specii care are vivacitatea ei, și se referă la lucrări profunde de pregătire a patului germinativ, combinate cu lucrări de erbicidare (pentru
îndepărtarea concurenței celorlalte buruieni) și
care să facă diferența dintre planta crescută în
flora spontană și cea din cultură.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

űű Pentru înființarea culturii propunem
ÝÝ

Pentru ca materia primă să poată fi
vândută către marii procesatori este necesară îndeplinirea unor condiții tehnice de
recepție a plantelor:
ÝÝ la produsul proaspăt se admit maxim 2%
frunze îngălbenite și maxim 2% tulpini mai
groase de 2mm; - corpuri străine organice
0,1%, corpuri străine minerale maxim 0,25%;
umiditatea normală a produsului recoltat
fără urme de apă; se recoltează pe soare;
ÝÝ la produsul uscat se admit impurități maxim 2% frunze brunificate sau îngălbenite;
maxim 2% tulpini mai groase de 2 mm;
maxim 1% tulpini fără frunze și flori; maxim 0,5% corpuri străine organice și maxim
1 % corpuri străine minerale; maxim 13 %
umiditatea.
Depozitarea producției se face în
ambalaje de rafie sau hârtie, în spații salubre,
uscate, fără mirosuri străine, igienizate.

recoltarea făcându-se prin tăierea tulpinilor
florifere la 30-40 cm. Materia primă recoltată
se întinde în spațiile de uscare în scurt timp de
la recoltare împiedicând deprecierea calitativă.
Uscarea se face natural în spații curate,
aerisite, calde și dotate cu sisteme de ventilație
(care să elimine în exterior aerul umed care ar
putea determina brunificarea întregii mase de
plante) sau artificial în uscătoare cu temperatură controlată. Randamentul de uscare este de
3-4:1. Producția de iarbă este direct influențată
de vârsta culturii și de perioada de recoltare.

Acest tip de lucrări sunt fie lucrări manuale
care au ca scop combaterea buruienilor pe
rând, fie lucrări mecanice prin care se combat
buruienile pe intervalul dintre rânduri, asigurând în același timp afânarea solului și împiedicarea formării crustei.

următoarele metode:
semănatul direct în câmp, într-o perioadă
în care în mod normal și natural are loc răspândirea semințelor; Norma de sămânță este
de 2,5- 3 kg/ha în amestec cu 3-4 kg material
inert (pentru a mări cantitatea de material
germinativ din mașina de semănat), la care
se poate adăuga 50-60 g sămânță de salată
(ca plantă indicatoare). Recoltarea seminței și
selectarea ei astfel încât să se folosească la

RECOLTAREA
Organul activ al peliniței apare începând
cu anul II, atunci cînd apare tulpina floriferă,
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Borago officinalis (limba mielului)
DESCRIEREA SPECIEI

Borago officinalis (limba mielului)
MATERIA PRIMĂ

florii. Înflorirea are loc în perioada iunie-iulie;
fructul conține 4 semințe de tip nuculă, de
culoare neagră la maturitate și care se scutură
ușor, contribuind la autoînsămânțarea speciei
și apariția în anii următori a unor adevărate
pâlcuri de plante.
Semințele au capacitatea de a încolți dacă
sunt puse în condiții favorabile de umiditate și
temperatură (în toamnele târzii). În locuri cu
climat blând, limba mielului înflorește pe tot
parcursul anului, datorită specificului plantei
de a forma etaje noi de flori pe ramificațiile
tinere. La apariția primelor brume planta își
încheie perioada de vegetație.

Limba mielului (Borago officinalis), cunoscută și sub denumirea de mierea ursului,
otrățel, limba boului, este o specie anuală care
face parte din familia botanică Boraginaceae,
fiind originară din din Siria, naturalizată în
regiunile mediteraneene, în aproape toată
Europa, nordul Africii și Iran.
Numele plantei se pare că provine din
limba arabă, probabil din abu buraq, care se
traduce prin tatăl asprimii (făcând referire la
perișorii care acoperă întreaga plantă dându-i
o asprime deosebită).
Rădăcina este puternică, ramificată, înfiptă bine în sol, ceea ce dă o rezistență sporită
la desrădăcinare sau cădere sub greutatea
frunzelor și a tulpinii foarte bine dezvoltate
și ramificate.
Tulpinile ating înălțimea de 60-100 cm
și sunt acoperite cu perișori albi, tari, sunt
rămuroase, goale pe interior și suculente.
Frunzele sunt mari, cu limbul gofrat și nervuri
proeminente, de culoare verde sidefiu metalizat, ovale și ascuțite la vârf, de circa 5-15 cm
lungime și 5 cm lățime.
Florile bine dezvoltate având diametrul
de 1-1,5 cm, de culoare albastru strălucitor la
început, iar după fecundare devin roz având
formă de stea, cu cinci petale triunghiulare.
Se deosebește de oricare altă specie din familia Boraginaceae prin staminele negre, proeminente, care sunt îngramădite în centrul

are proprietăți diuretice, laxative, diaforetice,
antiinflamatorii, analgezice, expectorante,
antireumatice și antibacteriene. De aceea
este folosită și în tratamentul reumatismului,
al febrei, în diferite afectiuni ale tractului
gastro-intestinal și ale tractului respirator.
Această plantă era utilizată încă din Antichitate și Evul Mediu pentru îndepărtarea stărilor
depresive și melancolice.
În literatura de specialitate sunt consemnate contraindicații în folosirea plantei în
timpul sarcinii la femei, dar și la copii, datorită
conținutului în alcaloizi pirolizidinici care au
acțiune hepatotoxică, tumorigenă și cancerigenă.
În uz extern, limba mielului este recomandat sub formă de cataplasme, spălături
locale și comprese, pentru tratarea abceselor,
arsurilor și afecțiunilor cutanate.
Aceste aplicații și virtuți terapeutice care
recomandă planta în fitoterapie au făcut ca
în ultimul timp să crească interesul pentru
ea și nefiind o specie comună florei noastre
spontane, să apară necesitatea introducerii ei
în cultură.

Este reprezentată de partea aeriană cu
frunze și de flori și are mai multe utilizări:
ÝÝ Frunzele sunt un bun condiment pentru diferite salate, sosuri, supe pe baza de sfecla,
drept condiment în mâncaruri pe baza de
carne, cereale, pește și în preparate culinare
din legume (în care castravetele poate fi inlocuit cu frunzele acestei plante);
ÝÝ Florile aromate, de un albastru comparabil cu ”albastrul de Voroneț” și bogate în
vitamine sunt confiate și folosite ca aromatizant al produselor de cofetărie, dar și
pentru decorarea produselor de cofetărie și
a cocktail-urilor;
ÝÝ Frunzele conțin caroten, vitamina C și acid
ascorbic, săruri minerale, acizi grași, tanin,
rășină, ulei esențial, substanțe saponine și
rutină;
ÝÝ Pentru animale, herba de limba-mielului
este o hrană foarte bună datorită conținutului ei de vitamine, rașini, tanin, acid
salicic, minerale și uleiuri esențiale.

UTILIZAREA PLANTEI

Fig. 6 Caracteristici morfologice
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În medicina populară infuzia din herba de
limba-mielului era folosită pentru îmbunătățirea funcției cardiace, ca sedativ la persoanele care suferă de tulburări nervoase, pentru
îmbunătățirea metabolismului, în diferite boli
de stomac, rinichi și de piele (datorită efectului regenerator la nivelul epidermei). Infuzia

Fiind o specie aclimatizată în România,
nu prezintă cerințe exagerate față de climă
și sol, dar pentru că nu s-au făcut studii anterioare, iar noi am început de puțină vreme
să ne ocupăm de această specie, nu putem
să furnizăm mai multe informații. Ca plantă
66
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Borago officinalis (limba mielului)

medicinală nu a fost cultivată și ne propunem ca după ce vom
asigura suficient material de înmulțire să înființăm culturi în
diferite zone din țară pentru a putea stabili eventualele zone
de favorabilitate sau zone în care nu se recomandă înființarea
culturii de Borago officinalis.

AMPLASAREA CULTURII

Foto 1 Cultura la 15 zile de la
plantare (orig. Bobiț Dana)

Foto 2 — Cultura la 30 zile de la
plantare (orig. Bobiț Dana, 2017)

Fiind vorba de o specie anuală, se recomandă amplasarea
culturii într-un asolament de plante medicinale, iar noi neam propus să realizăm un experiment de agrotehnică în care
să studiem comportarea speciei Borago officinalis ca plantă
premergătoare, să stabilim niște metode de înființare a culturii, norme de semănat și distanțe de cultivare, comportarea
la îmburuienare și de asemenea să facem observații privind
parcurgerea fazelor de vegetație și stabilirea unui potențial
de producție. Nu în ultimul rând, ne propunem să realizăm o
cantitate de sămânță necesară continuării cercetărilor.
Câteva concluzii privind comportarea ei în cultură, se pot
deja formula: plantată la distanța de 30 cm x 50 cm, limba
mielului dezvoltă la 15 zile de la plantare o rozetă bogată de
frunze (Foto 1), iar după 30 zile formează numeroase ramificații și frunze bazale care acoperă intervalul dintre rânduri
împiedicând dezvoltarea buruienilor, plantele fiind în fază de
înflorire (Foto 2).

DURATA CULTURII
Fiind o specie anuală durata culturii este de 1 an, dar vom
efectua observații privind posibilitatea și reacția speciei la
monocultură (dată fiind tendința speciei de autoînsămânțare).
Foto 3 - Faza floriferă (orig. Bobiț
Dana, 2017)
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LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII

2. semănat direct în camp, fie înainte de
instalarea temperaturilor scăzute (octombrie-noiembrie), fie în prima urgență
(februarie-martie), în funcție de zona
climatică. Semințele au nevoie de o perioadă scurtă de postmaturare, de aceea
recomandăm utilizarea semințelor mai
vechi de 2-3 ani la care s-a încheiat această
perioadă de postmaturare. Semințele care
se scutură pot germina dând naștere la a
doua generație din anul respectiv, ceea ce
ne conduce la ideea că există mai multe
perioade optime de înființare a culturii de
borago cu rezultate de producție comparabile.

Dacă terenul unde urmează să se înființeze cultura este foarte îmburuienat, se
recomandă o erbicidare cu un erbicid total
aplicat la sfârșitul verii. După ce se lasă un
timp de acțiune, se efectuează arătura de
toamnă - este o lucrare care trebuie făcută la
adâncimea de 23-25 cm, astfel încât pe toată
perioada cât durează cultura plantele să aibă
asigurate condiții optime pentru creșterea și
dezvoltarea rădăcinilor în special și a masei de
frunze în general.
Pregătirea patului germinativ constă în
lucrarea de mărunțire a terenului, prin treceri repetate cu utilaje care să afâneze fără
să taseze solul, asigurând condiții optime de
germinare a semințelor.

Pentru a ușura efectuarea primei prașile,
recomandăm folosirea unor plante anuale
indicatoare (muștar, in, creson, mac, salată).
Distanța recomandată între rânduri este de
50-70 cm, iar adâncimea de semănat 0,5-2 cm
(dată fiind mărimea semințelor), norma de
sămânță fiind de 8-10 kg.

Înființarea culturii se poate face prin 2
metode:
1. plantarea răsadului produs în răsadnițe
sau solarii înmulțitor (semănând în luna
martie și repicând apoi răsadurile câte 1
plantulă/ghiveci de 7 cm diametrul); când
plantele sunt suficient de bine dezvoltate
și timpul permite, se plantează în câmp, la
distanța de 50-70 cm între rânduri (în funcție de utilajul cu care se întreține cultura)
și 30 cm între plante pe rând, rezultând o
densitate de 6- 4,2 pl/mp;

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
Indiferent de metoda de înființare a culturii, lucrările de întreținere sunt cele specifice plantelor anuale (adică mai multe prașile
manuale pe rând și 2-3 prașile mecanice pe
interval pentru a evita îmburuienarea). După
ce planta a acoperit intervalul dintre rânduri,
practic buruienile nu se mai pot dezvolta și
cultura se menține curată până la sfârșitul pe68
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Foto 4 — la înflorire deplină (sfârșit
de iunie) (orig. Bobiț Dana, 2017)

Foto 5 — polenizare entomofilă
(sfârșit de iunie) (orig. Bobiț Dana,
2017)

rioadei de vegetație. Pe baza observațiilor efectuate în acest an
am stabilit timpul de germinare pentru fiecare din metodele
recomandate:
ÝÝ Semănate imediat după recoltarea lor (iulie), semințele de
limba mielului au germinație foarte bună, ceea ce permite
apariția unor vetre cu densități foarte mari care pot să ajungă în faza de înflorire în prima decadă a lunii septembrie;
ÝÝ La semănatul direct în camp la sfârșitul toamnei, răsărirea
are loc în primăvara următoare la 10-14 zile cu temperaturi
diurne peste 18oC;
ÝÝ La semănatul direct în camp în prima epocă, răsărirea are
loc în 8-10 zile de la semănat, dacă temperatura se mențin
la 15 –18oC;
ÝÝ la producerea răsadului în solar înmulțitor, semănatul a avut
loc în 06.03.2017, iar răsărirea a avut loc în 26 de zile, iar plantarea în cultură s-a făcut la 16.05.2017; momentul de înflorire
deplină și începutul fructificării care coincide cu momentul
de recoltare a fost 06.07.2017.
Aceste concluzii ne pot conduce la ideea că planta are o
mare disponibilitate față de momentul înființării culturii și o
perioadă de vegetație scurtă, comparativ cu alte specii.

pot face 2 recolte pe an. Plantele vegetează
până târziu, rezistând chiar și la primele
brume de toamnă;
ÝÝ frunzele se recoltează în perioada înfloritului prin strângerea lor după ce se
ridică roua și așezarea lor în locul special amenajat pentru uscare. Recoltarea
frunzelor este o lucrare posibilă doar în
grădinile individuale, datorită particularităților biologice ale plantei. Pentru utilizare pe scară largă ca plantă medicinală,
recomandăm recoltarea întregii plante în
a doua parte a fazei de înflorire și începutul fructificării. În acest fel se poate
prezerva și sămânța (planta prezentând
în masa vegetală, în această fază, boboci
floriferi, flori proaspete, flori deja fecun-

ÝÝ

űű Depozitarea producției

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate.

RECOLTAREA
Diferă în funcție de destinația culturii și materia primă de care
suntem interesați:
ÝÝ tulpinile florifere se recoltează eșalonat pe toată perioada înfloririi, dimineața după ce se ridică roua și apoi se
întind în locul special amenajat pentru uscare. Recoltarea se
face prin tăierea tulpinii principale (recolta 1) (Foto 3), producția medie fiind de 5,45 kg herba verde/m2 plantă la prima
recoltare. Din determinările făcute în anul 2017, rezultă o
producție medie de herba verde de 54,5 to/ha , respectiv 6,98
to/ha herba uscată, randamentul de uscare fiind de 7,8:1. Se
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date, fructe imature și fructe gata să se
scuture);
semințele se recoltează înainte de maturitatea tehnologică prin tăierea întregii
plante și așezarea ei pe prelate unde să se
poată strânge semințele. Se recomandă
condiționarea lor prin selectare și păstrarea în ambalaje corespunzătoare și în
spații uscate, ferite de rozătoare (care
manifestă o atracție deosebită pentru
această specie).
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Chelidonium majus (rostopască)
DESCRIEREA SPECIEI
Specia Chelidonium majus, cunoscută sub
denumirea de rostopască, iarbă de negi sau
negelariță face parte (din punct de vedere
botanic) din familia Papaveraceae, genul
Chelidonium, fiind o specie anuală, erboasă,
care se poate recunoaște foarte ușor datorită
latexului de culoare galben-portocaliu care
apare în secțiune pe orice organ al plantei.
Plantă perenă, foarte rezistentă la temperaturi scăzute, iernează sub formă de rozetă și
pornește în vegetație imediat ce zăpada se
topește, făcând față iernilor târzii din majoritatea zonelor țării noastre.
Originară din Europa, Asia și Africa de
Nord, rostopasca este răspândită în locuri
aflate pe lângă clădiri părăsite, la umbra lizierei pădurilor sau în zona clădirilor abandonate din zonele urbane. Frunzele sunt simple,
alterne, nestipelate. Florile sunt actinomorfe
(cu simetrie radială), bisexuate, de culoare
galbenă, grupate în umbele simple. Înflorește

din aprilie până în septembrie. Fructul este o
capsulă dehiscentă (care la maturitate se deschide punând în libertate semințele). Semințele sunt negre la maturitate și au o maculă
deschisă la culoare de forma unui pinten.
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Chelidonium majus (rostopască)
nofarmacologie și în fitoterapia tradițională,
adesea a fost incorect recoltată și prea intens
exploatată, fapt ce a dus la compromiterea
bazinelor naturale și astfel a apărut necesitatea studierii din punct de vedere al particularităților biologice în vederea introducerii în
cultură. A fost luată în cultură în țara noastră
din anul 1983 (fără să se abordeze aspecte de
ameliorare a speciei) și s-a renunțat la cultivarea ei imediat după anul 1989.

Lumina este un factor care influențează
pozitiv atunci când este una difuză. În ceea ce
privește solul, preferă solurile ușoare, bogate
în elemente organice, dar crește bine și pe
solurile tasate, pe grohotiș sau chiar pe soluri
nisipoase.

AMPLASAREA CULTURII
Fiind o specie perenă, se va cultiva în
afara asolamentului, preferând ca plante premergătoare acele specii care părăsesc terenul
devreme, lăsându-l curat de buruieni.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

Fig. 7 Caracteristici morfologice

MATERIA PRIMĂ
űű Efecte terapeutice

Este reprezentată de partea aeriană cu
lăstari nelemnificați (herba chelidoniae), recoltată în perioada de înflorire prin tăierea la
10-15 cm deasupra solului. Făcând o recoltare
corectă, planta se poate regenera fiind posibilă
și a doua recoltă la începutul lunii septembrie,
când are loc al doilea val de înflorire.

Preparatele pe bază de rostopască au
efecte vasodilatatoare, antispastice, analgezice şi stimulează secreţiile digestive. Extern,
are acţiune: antiseptică, antibacteriană, regenerantă, cicatrizantă, antitumorală.
Fiind o specie cunoscută și utilizată în et71

Rostopasca este o specie cu o plasticitate
ecologică deosebit de mare, fiind prezentă
în locurile ruderale din America de Nord, în
întreaga Europă până în Siberia, din zona de
câmpie până la altitudinea de 1000 m în zona
de munte. În țara noastră este des întâlnită
în regiunile de șes ale Banatului, Olteniei,
Dobrogea, Muntenia, dar și în Podișul Transilvaniei și pe dealurile Moldovei.
Această plasticitate este urmarea faptului
că nu are pretenții deosebite față de temperatură, având nevoie pentru germinarea
semințelor de 4-6oC, iar pentru dezvoltarea
din fazele următoare preferă temperaturile
moderate din locurile umbroase ascunse, din
preajma zidurilor sau de la umbra pădurilor și
luminișurilor.
Cerințele față de umiditatea din sol sunt
ceva mai mari, cantitatea de apă fiind un
factor limitativ al răspândirii speciei, fiind
preferată permanența apei și nu excesul ei.

DURATA CULTURII
Este direct influențată de respectarea câtorva elemente de bază în practicarea culturii
(alegerea unei zone de favorabilitate și a unui
teren care să răspundă puținelor pretenții
referitoare la umiditate și la tipul de sol).

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII
Sunt cele clasice referitoare la modalitatea
de pregătire a patului germinativ (arătura de
bază, mărunțirea terenului, tasare, semănat
etc), dar strâns legate de planta premergătoare. Dacă planta premergătoare eliberează
terenul devreme (exemplu: mazăre, cereale),
lăsându-l curat de buruieni și îmbogățit în
azot, pregătirea terenului constă într-o arătură, mărunțirea terenului, tasare, semănat cu
72
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semănătoarea de cereale reglată cu tuburile
de distribuție a semințelor la distanța de 5070 cm.
Dacă cultura se va înființa pe un teren
îmburuienat, este obligatorie curățarea terenului prin erbicidări repetate sau, în varianta
ecologică, trebuie înființată o cultură premergătoare cu o specie care să inhibe dezvoltarea
buruienilor (facelia, mazăre, borceag). După
valorificarea acestor culturi, se pregătește
terenul și se înființează cultura de rostopască.

topască pe un teren cu rezervă mare de
buruiană. Această metodă permite scurtarea perioadei de înființare a unei culturi de
rostopască și reducerea efortului financiar
din anul I de vegetație (pe un teren cu rezervă mare de buruieni, există pericolul de
a nu putea efectua 2-3 pliviri din perioada
de răsărire sau acestea costă mult prea
mult).

Foto 1 — faza de înflorire deplină momentul optim de recoltare pentru
materia primă - herba chelidonium

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

űű Înființarea culturii se poate face

prin 2 metode:

În anul I de vegetație, lucrările constau în
pliviri pe rând și prașile pe intervalul dintre
rânduri astfel încât cultura să fie curată de
buruieni. După ce rândurile se văd destul de
bine, se poate intra cu un cultivator pentru a
întreține intervalul dintre rânduri.
În anul II de vegetație și în continuare, lucrările de întreținere debutează în primăvară
cu prima prașilă mecanică între rânduri (știut
fiind faptul că rostopasca iernează în fază
vegetativă și că pornirea în vegetație are loc
foarte devreme).

1. Înființarea prin semănat direct în câmp
la sfârșitul verii (august-septembrie) sau în
pragul iernii, folosind o normă de 4-5 kg
sămânță/ha, lucrare ce se poate efectua
folosind semănătoarea SUP 21 sau SUP- 29,
prevăzute cu distribuitoare de semințe
mici și limitatoare de adâncime. Pentru
a face posibilă aplicarea unor prașile cât
mai timpuriu, pentru a reduce pericolul de
îmburuienare, se recomandă folosirea în
amestec cu sămânța de rostopască a unei
semințe de plantă indicatoare (salată, mac),
care răsare mai repede, marcând rândul;

Foto 2 — faza de fructificare momentul optim de recoltare pentru
producerea de sămânță

RECOLTAREA
Se realizează de două ori pe an (în luna
mai și septembrie), în faza de înflorire deplină, prin tăierea părții aeriene a plantei
la 10-15 cm deasupra solului. Recoltarea se
face cu secera, iar planta tăiată se așează în
brazdă, se pune în saci largi și se transportă

2. Înmulțirea prin răsad preluat din flora
spontană sau produs (în straturi calde sau
straturi reci), metodă practicată pentru
înființarea unor loturi experimentale sau
pentru a iniția o cultură ecologică de ros73

spre uscătoare (naturale tip solar sau artificial). Se mai practică
și recoltarea prin smulgere, metodă greșită care duce atât la
diminuarea bazinelor naturale de rostopască, cât și la creșterea
costurilor și la prelungirea duratei de uscare.
Producția medie este influențată de condițiile climatice și de anul de vegetație.
Producția medie de iarbă proaspătă este de 2,5 to/ha la
coasa I și de 5,6 to/ ha la coasa a II-a. Randamentul de uscare
este de 5:1 (pentru coasa I) și de 7:1 (pentru coasa a II-a), deci
producția medie de iarbă uscată este de 0,5 to/ ha la coasa I și
de 0,7 to/ ha la coasa a II-a.
Pentru ca materia primă să poată fi vândută către marii
procesatori este necesară îndeplinirea unor condiții tehnice de recepție a plantelor:
Rostopasca se recoltează în perioada înfloritului deplin prin
tăierea întregii plante la înălțimea de 10 cm deasupra solului;
se îndepărtează tulpinile și frunzele brunificate, tulpinile cu
fructificații mature sau resturile vegetale de la alte specii de
plante.
Pentru uscare, rostopasca se întinde într-un strat subțire
și zilnic se recomandă mișcarea plantelor, întoarcerea lor și
intensificarea ventilației, astfel încât uscarea să se facă într-un
timp mai scurt, evitând astfel îngălbenirea frunzelor.
Randamentul la uscare variază între 6,7-7-8,5- 9:1 la plantele recoltate din flora spontană în luna mai (zona Brașov) și 5-7:
1 la plantele provenite din cultură recoltate în luna septembrie
(zona Brașov).
Depozitarea producției se face în ambalaje de rafie sau
hârtie, în spații salubre, uscate, fără mirosuri străine, igienizate.

Foto 3 — uscare în uscător tip solar
(cultură anul II, județul Călărași)
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Cichorium intybus L. (cicoare)
IMPORTANȚA SPECIEI

rădăcinile (Cichorii Radix), se recoltează
după instalarea temperaturilor scăzute, în
lunile septembrie-octombrie când a avut
loc migrarea principiilor active în rădăcină,
asigurându-ne astfel de valoarea lor terapeutică; acestea sunt lactucină, substanțe
triperpenice amare, lactupireină, fructoză,
alfa și beta lactucerol, tanin, ulei volatil;
ÝÝ frunza (Cichorii folium), se recoltează pe
toată perioada de vară, în cultura destinată
producerii de rădăcină - este apreciată pentru aportul de inulină.
Având în vedere acest conținut, cicoarea
este recomandată ca remediu în următoarele afecțiuni: constipație, anemie, oboseală,
dureri de cap, astenie, stări depresive, furunculoză, calculi biliari și renali, infecții urinare,
diskinezie biliară, hepatită cronică, reumatismul cronic.

date terenurile desțelenite de 2-3 ani, terenurile
joase, cu tendință de a forma crustă, terenurile
în pantă cu înclinație mai mare de 3%.

ÝÝ

Cicoarea este o specie erboasă, bienală,
care din punct de vedere botanic aparține
genului Cichorium din cadrul Familiei Asteraceae. Deși este întâlnită deseori în flora spontană, ca specie sălbatică, ea a fost cultivată
în Egiptul antic ca plantă medicinală cu efect
terapeutic în afecțiuni hepato biliare și renale.
În zilele noastre, rădăcina este utilizată
ca înlocuitor de cafea, ca sursă importantă
de inulină, dar și pentru obținerea fructozei,
iar frunzele sunt folosite în scop alimentar la
obținerea salatelor, dar și în scop terapeutic
pentru principiile amare, în afecțiuni digestive și chiar în boli de nutriție. Compușii care se
extrag din cicoare (taninuri, substanțe amare,
pectinele, bazele organice azotoase, compușii
minerali bogați în fosfor și potasiu) îi conferă
proprietățile terapeutice.

zonele temperate. În primele faze, planta
formează o rozetă de frunze bazale viguroase,
iar în anul al doilea emite tulpina floriferă semilemnoasă, având o înălțime de 100-150 cm;
ea este purtătoarea unor flori grupate în
inflorescențe compuse, de tip capitul, având
florile ligulate și cele tubulare de culoare albastră. Fructul este o capsulă cu numeroase
semințe. Rădăcina tuberizată, atinge la maturitatea tehnologică (sfârșitul anului întâi
de vegetație), greutatea medie de 200-300 g/
plantă, limitele însă fiind de 150-450 g/plantă.

űű Asolamentul

Cele mai bune premergătoare sunt cerealele
păioase și cartoful, care asigură eliberarea timpurie a terenului, lăsându-l curat de buruieni și
afânat, fără resturi vegetale care să împiedice
semănatul corect și răsărirea uniformă. Sunt
total neindicate ca și cultură premergătoare,
leguminoasele furajere.
După cicoare se recomandă cultivarea speciilor furajere sau alte culturi prășitoare care prin
tehnologia lor permit îndepărtarea rădăcinilor
de cicoare rămase în sol după recoltare în anul
precedent.
űű Fertilizarea

Cicoarea reacționează foarte bine la îngrășarea cu gunoi de grajd din anul precedent,
sau chiar după 2- 3 ani de la aplicare, datorită
puterii de solubilizare a rădăcinilor. În general
însă, fertilizarea se face cu îngrășăminte minerale (NPK). Conform rezultatelor obținute la
Stațiunea de Cercetare a Sfeclei de Zahăr Brașov
de Dr. A. Ștefănescu, dozele recomandate sunt
90: 60:120, care determină obținerea unui spor
la producția de rădăcini de 10 % și un spor de
inulină de 8% . Fosforul și potasiul se administrează toamna înainte de arătura de toamnă,
iar azotul se administrază 50% odată cu semănatul și 50% la începutul fazei de tuberizare a
rădăcinii (iunie).

PARTICULARITĂȚI BIOLOGICE ȘI
CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

DESCRIEREA SPECIEI
Originea speciei este nordul Africii, Asia
și Europa și s-a extins și în America de Nord,
ceea ce arată o mare plasticitate ecologică,
care a permis extinderea ei în cultură și în

Fig. 8 Caracteristici morfologice

MATERIA PRIMĂ

ÝÝ

Cichorium intybus L. (cicoare)

Se utilizează:
părțile aeriene (Cichorii Herba), se recoltează
în perioada înfloritului în lunile iulie-august

înainte ca acestea să se lemnifice. Ele sunt o
sursă de cicorină, arginină, colină, insulină,
acid cicoric, levuloză, fier, fosfor, calciu;
75

Semințele germinează la temperatura
de 50C. În faza de plantulă, cicoarea suportă
temperaturi scăzute (-600C....- 800C), care pot
determina vernalizarea cu implicații asupra
formării tulpinii florifere chiar din anul întâi de
vegetație. În ceea ce privește pretențiile plantei
față de umiditatea din sol, cerințele sunt mai
mari în faza de germinare a semințelor și în
faza de tuberizare intensivă a rădăcinii.
Are nevoie de soluri ușoare, profunde, permeabile, cu pH neutru. Sunt total nerecoman76
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Cichorium intybus L. (cicoare)

Cichorium intybus L. (cicoare)

PREGĂTIREA SOLULUI

Foto 1 — răsaduri pentru plantat
în câmp
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

Foto 2 — răsaduri plantate manual
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

Constă în efectuarea lucrărilor specifice (arătura de toamnă,
mărunțirea și nivelarea solului, tasarea în vederea realizării unui
contact intim între sămânță și particulele de sol). Lucrările de
pregătire a terenului în vederea însămânțării sunt stabilite în
funcție de planta premergătoare și de felul în care aceasta eliberează terenul (fără resturi vegetale, nivelat, afânat etc).
Astfel, după cereale păioase, în luna august, se face o dezmiriștire pentru distrugerea resturilor vegetale și mobilizarea
solului pe o adâncime de 14-16 cm. În luna septembrie se aplică
îngrășămintele minerale și se efectuează arătura de toamnă (la
adâncimea de 28-30 cm) cu plugul în agregat cu grapa stelată.
Toamna sau primăvara se recomandă o nivelare obligatorie a
terenului.
După cartof, înaintea arăturii de toamnă nu se recomandă
alte lucrări speciele, având în vedere că terenul rămâne curat,
afânat; se impune totuși o nivelare a arăturii de toamnă printr-o
lucrare cu grapa stelată.
Primăvara, după administrarea îngrășămintelor minerale cu
azot (50% din doza) se lucrează cu combinatorul la o adâncime de
2-3 cm pentru pregătirea patului germinativ mărunțit, nivelat și
tasat corespunzător.
űű Sămânța și semănatul

La cicoare, datorită maturării eșalonate a semințelor din fruct,
facultatea germinativă are valori destul de mici, cuprinse între
60-75%. Lucrarea de semănat se execută în urgența a II-a (sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai) pentru a evita eventualele
temperaturi scăzute din primăvară care duc la formarea tulpinii
florifere și implicit la scăderea nivelului și calității producției de
rădăcini.
Semănatul se face primăvara (după 25-27 aprilie) când temperatura solului ajunge la 8-9 grade C, la adancimea de 0,1-1cm. Dis77

Foto 3 — cultura în anul I
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

tanța între rânduri este de 45 cm, iar cantitatea de sămânță este
de 5 kg/ha. După semănat se execută obligatoriu tăvălugitul cu
un tăvălug neted pentru asigurarea acoperirii seminței. Sămânța
fiind foarte mică, cu indicatorul Masa o Mie de Boabe (MMB)
cuprins între limitele de 1,5-2 g, se aplică o schemă de semănat,
cu distanța de 45 cm între rânduri și norma de 5 kg/ha. Această
normă asigură o densitate mare de plante răsărite (1200-1400 de
plante/m2), care este necesară datorită faptului că sămânța este
foarte mică cu putere de străbatere mică, lucru ce ar afecta răsărirea. Această normă de sămânță mare asigură răsărirea, după
care se impune lucrarea de rărire (în faza de 2-3 frunze) pentru a
ajunge la densitatea de 220 plante recoltabile/m2. Distanța dintre
plante trebuie să fie de 9-11 cm.
űű Lucrările de întreținere

Foto 4 — cultura în anul II
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

Când rândurile se disting se impune o prașilă mecanică care
trebuie repetată la interval de 12-15 zile (la adâncimi care cresc
progresiv), combinate cu 2-4 prașile manuale (în funcție de gradul de îmburuienare).
Pentru a ușura prima prașilă amestecați sămânța cu sămânță
de salată (va răsări mai repede). Prima prașilă se va face la 10 zile
de la semănat.

BOLI ȘI DĂUNĂTORI
Nu sunt evidențiate atacuri puternice ale unor dăunători,
însă este semnalată apariția puricilor de pământ și a afidelor, care
afectează dezvoltarea frunzelor și implicit compromit dezvoltarea plantelor în primele și cele mai critice faze, ducând la pierderi
de producție. Se recomandă efectuarea tratamentelor chimice cu
produse destinate combaterii acestor tipuri de dăunători (perioada de aplicare: lunile mai-iunie).
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Cichorium intybus L. (cicoare)

Foto 5 — cultură anul II înainte
de recoltare (orig. Lucian Urse Ghimpați - Giurgiu)
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Eryngium planum L. (scai vânăt)

RECOLTAREA

DESCRIEREA SPECIEI

Trebuie să se facă înaintea apariției cavernei sub colet și
înainte de căderea primelor brume de toamnă întrucât sistemul
foliar nu rezistă la acestea. Perioada optimă de recoltare este 1530 octombrie.
Pierderile prin deshidratare sunt foarte mari și e necesar ca
în 48 de ore grămezile de cicoare să ajungă la bazele de receptie.
Întrucât rădăcinile se rup foarte ușor, se va face o arătură pentru
a se aduna porțiunile rupte, care ar deranja cultura următoare.
După recoltare, rădăcinile se spală, se lasă să se zvânte, apoi
se taie pe lungime sau în rondele și se întind în uscător (solarii) la
uscare, întorcându-le pentru a nu mucegăi.
Nivelul producției obținute pe tip de materie primă este:
ÝÝ frunză proaspătă: 150 kg / 100 m2, respectiv 15 to/ ha;
ÝÝ frunză uscată: 23 kg / 100 m2, respectiv 2,3 to/ha;
ÝÝ rădăcină proaspătă: 200-300 kg / 100 m2, respectiv 2-3 to/ha.
Randamentul de uscare pentru rădăcini este de 5-7:1. Rădăcinile se strâng de la uscat când sunt tari și se rup cu ușurință.
Se păstrează în saci de rafie, în locuri curate și aerisite lipsite de
umezeală. Producția medie este de 30-40 to/ha rădăcină proaspătă și respectiv 6-8 to/ha rădăcină uscată.
Un produs apreciat obținut din rădăcina de cicoare este ANDIVA (păpușa) reprezentând mugurele vegetativ de cicoare etiolat
(obținut în condiții de întuneric), foarte apreciat în bucătăria
mediteraneană, dar și la noi, datorită aportului de vitamine din
perioada de primăvată timpurie când corpul abia ieșit din iarnă
epuizat și devitaminizat, nu are prea multe variante de revitalizare.

Cunoscută sub denumirea populară de scai
vânăt, după aspectul pe care-l are materia primă, respectiv floarea, Eryngium planum L. este
o specie semilemnificată, perenă, aparținând
familie botanice Apiaceae. Adesea, în diferite
zone ale țării noastre mai este cunoscută și
sub denumiri ca buruiană de cârtițe, mărăcine,
scai albastru, spin vânăt, buruiana zmeului, spin
de mucedă, spinul vântului. În primul an de vegetație, planta formează în pământ o rădăcină
puternică fusiformă cu numeroase ramificații,
ceea ce-i conferă plantei, în anii următori, o
bună rezistență la cădere; încă din primul an
formează o rozetă de frunze lung pețiolate, cu
limbul ovat, subțire și lucios și iernează sub
forma unei rozete bogate, formată din 8-12
frunze; în anul II are loc pornirea în vegetație
și la jumătatea lunii mai se diferențiază tija
floriferă care se alungește (în condiții de
cultură) până la înălțimea de 50-100 cm, formând numeroase ramificații. În vârful fiecărei
ramificații formează o inflorescență de tip
capitul ovoidal sau subglobulos având diametrul de 10-15 mm și fiind marcat la bază de un

űű Depozitarea producției

Specia este originară din Asia și Europa,
fiind deseori răspândită în Rusia, Ucraina,
Republica Moldova, dar și în zona de deal și
munte din România. În flora spontană crește

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în spații salubre,
uscate, fără mirosuri străine, igienizată. Atenție mare la dăunătorii din depozit și la răzătoare!
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involucru format din foliole rigide, țepoase.
Floarea este format pe tipul 5 având sepale
rigide albăstrui, petale rigide, 5 stamine și
ovarul bicarpelar. La maturitatea de recoltare
întreaga tulpină capătă culoarea albastru
strălucitor (de unde și numele). Fructul este o
diachenă ovoidală de 3-5 mm lungime, care la
maturitate poartă caliciul persistent. Perioada de înflorire este iulie-august.

Fig. 9 Eryngium planum L. — Ernte Reife

ORIGINE ȘI RĂSPÂNDIRE
pe pășuni și fânețe, preferând solurile ușoare,
calde, expuse la soare.
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Eryngium planum L. (scai vânăt)

Eryngium planum L. (scai vânăt)

MATERIA PRIMĂ

„înfrățire”, adică prin pornirea în vegetație a
mugurilor de la nivelul coletului, dar și prin
autoînsămânțare, contribuind prin aceasta la
mărirea numărului de plante pe unitatea de
suprafață, crescând durata de viață a culturii.
În aceste condiții, durata de viață a unei culturi de scai vânăt este de 4-5 ani, cu condiția
să nu fie lăsată să se înmulțească necontrolat.

Este reprezentată de partea aeriană (Eryngii plani herba) recoltată în perioada înfloritului prin tăierea tulpinii florifere. Momentul
recoltării se stabilește a fi atunci când tulpina
floriferă și ramificațiile se colorează în albastru strălucitor.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

ÝÝ

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE
A CULTURII

Preferă solurile ușoare, calde cu expunere
la soare, din zona de deal, pe pășunile și pajiștile necultivate. Nu reușește în zonele unde
temperaturile din timpul verii și uscăciunea
aerului sunt foarte ridicate; în schimb este
des întâlnită în flora spontană și se dezvoltă
bine în culturile înființate în Țara Bârsei, și
Țara Făgărașului.

Pentru înființarea culturii trebuie parcurse
câteva etape de pregătire a acestei lucrări:
ÝÝ Identificarea zonei favorabile și eventual
identificarea prezenței speciei Eryngium planum în flora spontană din zona respectivă;
ÝÝ Efectuarea lucrării de arătură adâncă pentru
scoaterea și mobilizarea terenului în adâncime, pentru că avem de-a face cu o plantă
perenă care va rămâne pe terenul respectiv
cel puțin 5-6 ani, timp în care se vor face
doar lucrări superficiale pe intervalul dintre
rânduri;
ÝÝ Dacă terenul a mai fost cultivat anterior, se
poate face înființarea culturii parcurgând
pașii obișnuiți pentru orice cultură (arat,
grăpat, lucrat cu freza sau cu combinatorul,
deschis rigole, plantat);
ÝÝ Dacă terenul nu a mai fost cultivat, atunci
trebuie făcută erbicidarea, astfel încât să fie
diminuat gradul mare de buruieni și să fie
realizat un pat germinativ corespunzător
pentru efectuarea celorlalte lucrări.

AMPLASAREA CULTURII
Se va face acolo unde specia găsește condițiile cele mai bune de dezvoltare, adică în
zona răcoroasă de deal. Noi am inițiat primele
culturi în zona județului Brașov (cu rezultate
bune), dar și în zona Arad și Timișoara, unde
cultura nu a reușit.

DURATA CULTURII
Scaiul vânăt (Eryngium planum L.) este o
specie perenă, având o caracteristică importantă dată de capacitatea de a se înmulți prin
81

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

űű Metoda de înmulțire

ÝÝ

Înmulțirea prin semănat direct în câmp
— se practică pe terenurile unde s-a făcut
o rotație corectă a culturilor, folosind o
plantă premergătoare prășitoare, care a
lăsat terenul curat de buruieni, eliberându-l
devreme, astfel încât să fie posibilă pregătirea terenului și înființarea culturii cel târziu
la sfârșitul lunii august. Semănatul se face
cu semănătoarea SUP-29, astfel încât să
se asigure distanța de minim 70 cm între
rânduri. Norma de sămânță este de 5-6 kg
sămânță /ha;
Înmulțirea prin răsad:
a) răsad produs în solar, semănat în lădițe
în luna august, repicat la ghivece și
ghivecele se vor scoate la iernat afară
în tocuri, iar plantarea la loc definitiv
se va face primăvara devreme imediat
ce pământul se zvântă și se pot efectua
lucrările de pregătire, caz în care înflorirea are loc în acelaș an; Schema de
plantare este de 0,7 x 0,3 (se obține o
densitate de 42.800 pl/ha);
a) 
răsad produs în solar, semănatul în
lădițe în luna martie, repicat la ghivece
și ghivecele se vor scoate la aclimatizare afară în tocuri la 30 de zile de la
repicat, iar plantarea la loc definitiv
se va face primăvara la începutul lunii
mai. În acest caz înflorirea va avea loc
în anul următor. Schema de plantare
este de 0,7 x 0,3 (se obține o densitate
de 42.800 pl/ha).

La 3-4 zile de la plantare se face o evaluare
a gradului de prindere și se completează golurile, apoi se fac lucrări mecanice (pe interval)
și manual (pe rând) de câte ori este nevoie
pentru a distruge buruienile.

RECOLTAREA
Se face în perioada de înflorire (luna august), cînd tulpina floriferă are deja culoarea
albastru strălucitor, prin tăierea deasupra
solului, cu secera sau cu motocositoarea. Se
strâng tulpinile și se întind în spațiul destinat
uscării, unde se întorc de 2 ori pe zi pentru a
scurta perioada de uscare.
În condiții de cultură în zona Brașov, s-au
obținut următoarele producții:

Anul de
vegetație

Producția
Producția
medie
medie
Randamentul
(herba ver(herba
de uscare
de) kg/ha uscată) kg/ha

Anul I

1380

405

3,4:1

Anul II

4373

1093

4:1

Randamentul de uscare diferă în funcție
de condițiile climatice ale anului respectiv.
Depozitarea producției se face în
ambalaje de rafie sau hârtie, în spații salubre,
uscate, fără mirosuri străine, igienizată.
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Eupatorium cannabinum L. (cânepa codrului)

DESCRIEREA SPECIEI
Conform sistemului de clasificare binară
specia Eupatorium cannabinum. face parte din:
ÝÝ Clasa: Dicotiledonatae;
ÝÝ Ramura: Angiospermae;
ÝÝ Ordinul: Asterales;
ÝÝ Familia: Asteraceae;
ÝÝ Genul: Eupatorium;
ÝÝ Specia: Eupatorium cannabinum

activați în perioada de vegetație, astfel încât
la sfărșitul anului 2-3 de vegetație se disting
plantele fiică (2) și se poate face despărțirea
tufei și multiplicarea plantei (Foto 1).
Rata de multiplicare (înmulțire) a speciei
prin diviziune este de 1/7-8 (adică dintr-o
plantă matură aflată în anul 2-3 de vegetație
se pot obține 7-8 plante noi care se plantează
având rădăcină și 1-2 ochi la nivelul coletului).

Cunoscută de poporul român cu denumirea
de cânepa codrului (Ro), cânepioară, cânepoală,
dumbravnic sau de alte popoare sub denumirea
de Eupatoire chanvrine (Fr), Hemp Agrimony
(Eng.), Wasserdost (Germ.) (MUNTEAN LEON
SORIN, 2007), specia Eupatorium cannabinum L.
este o plantă erbacee, perenă cu tulpina rigidă,
dreaptă, cu frunze compuse formate din 3-5
lobi, dinţaţi pe margine (PANŢU ZACH., 1906).
Frunzele sunt formate din 3/5 foliole, lanceolate, cu margini inegal dințate, având limbul
frunzei subțire și cu nervațiunea proeminentă.
Florile sunt roz violacee, grupate în raceme
mari, fiecare ramificație fiind alcătuită din
antodii. Înflorirea are loc în perioada iulie/
septembrie.
Fructele sunt achene mici cu papus, favorizând răspândirea anemochoră (cu ajutorul
vântului), ceea ce reprezintă un mare avantaj
pentru răspândirea naturală a speciei (Foto 1).
Rădăcina este viguroasă, cu numeroși
muguri dorminzi la nivelul coletului, dar

Într-o lucrare monografică a colectivului de la Facultatea
de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, profesorul C. CSEDO
susţine că “eupatorium” vine de la grecescul “eupator”, care înseamnă muşchiul hepatic şi este sinonim cu “hepateros”. După
DODONEUS, citat de BUTURĂ (1979), “hepatorium” derivă din
latinescul “hepar” (ficat) şi a fost atribuit acestei plante datorită
acţiunii ei favorabile în afecţiunile hepatice. Cât priveşte celălalt nume “cannabinum”, el a fost atribuit acestei specii datorită
asemănării frunzelor cu cele de Cannabis sativa L. (cânepa).
Foto 1 — rădăcina cu muguri
dorminzi

ORIGINE ȘI RĂSPÂNDIRE
Genul Eupatorium, conform Tratatului Flora României, cuprinde peste 450 specii răspândite mai ales în America și câteva
în Eurasia și Africa, în timp ce după ROBINSON și KING (1985)
(citat de CSEDO și COLAB., 1994), genul ar cuprinde numai 44
specii. Dintre toate acestea însă, în Europa se întâlnește numai
specia Eupatorium cannabinum L. Specia mai este cunoscută și
cu sinonimele Hepatorium vulgare, Hepatorium adulterinum, Hepatorium cannabinum (WOERDENBAG H.J., 1986 citat de CSEDO
și COLAB., 1994)

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

Fig. 10 Caracteristici morfologice

83

Caracterizată de PÂRVU C-TIN, (2000) ca fiind o specie hemicriptofită, mezohidrofită, mezotermă, amfitolerantă la pH,
heliofilă, specia este întâlnită în zona de deal şi de munte,
prin locuri umede şi zăvoaie, mai este cunoscută şi sub denumirea de canipoale, cânepă de apă, cânepa vrăghiei, dobronic,
dobrovnică, dumbravnic, iarbă de întruiele, smeoaică, smeiţă,
sburătoare.
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MATERIA PRIMĂ

Foto 2 — răsaduri pregătite pentru
plantare în camp

Din scrierile vechi ca şi din practicile etnoiatrice, cânepa codrului era cunoscută ca plantă cu puteri tămăduitoare încă din
antichitate. Astfel, seminţele şi frunzele plămădite în vin erau
folosite în bolile de ficat, în diaree şi împotriva muşcăturilor de
şarpe veninos.
Este consemnat şi faptul că se prepara o alifie din frunzele
de cânepa codrului, care se aplica pe rănile şi ulceraţiile greu
vindecabile. În Evul mediu, dar şi în secolele următoare, partea
aeriană a plantei era folosită în boli de ficat şi splină, ca emenagog, diuretic, antihelmintic şi expectorant.
În prezent, rădăcinile recoltate primăvara sau toamna şi
partea aeriană recoltată în perioada dinaintea înfloritului sunt
utilizate în afecţiunile hepatice, biliare ca şi coleretic, purgative
şi diuretic, dar şi ca remediu în afecţiunile dermatologice în
tratarea rănilor şi a erupţiilor cutanate.
Dincolo de virtuţile terapeutice, Eupatorium cannabinum
este şi o bună specie meliferă, fiind vizitată de albine. Producţia
de miere poate să ajungă la 150 – 200 kg /ha.
Pe perioada derulării proiectului privind introducerea în
cultură a speciei Eupatorium cannabinum L. (cânepa codului),
parcurgând agenda activităților stabilite inițial am ajuns la
următoarele concluzii:
ÝÝ Ca metodă de înmulțire, cea mai avantajoasă sub aspectul
rentabilității economice rămâne înmulțirea vegetativă (fie
prin producere de răsaduri, fie prin despărțirea tufei), iar ca
epocă optimă de înființare a culturii, recomandăm plantare
de primăvară sau toamna;
ÝÝ Densitate 4 plante/ m2 respectiv 40.000 plante/ha;
ÝÝ Plantarea în rânduri intercalate între rândurile de coacăz negru (Ribes nigrum) sau pentru valorificarea intervalului dintre
rândurile de orice specie de pomi fructiferi (special are toleranță mare la condiții de umbrire).
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ÝÝ
ÝÝ

Foto 3 — cultură intercalată

Lucrările specifice în cultura ecologică sunt:
Prașile mecanice (2x) și manuale (2x);
Recoltarea de 2 ori/an în perioada înfloritului (iulie și septembrie), începând cu anul al 2-lea, a dus la obținerea unor
producții medii evidențiate în Tabelul 2 (în sistem ecologic):

Iarbă proaspătă

Iarbă uscată

Anul de
vegetație

Coasa I

Coasa II

Coasa I

Coasa II

Randam.
uscare

Anul II

1800

1093

450

273

4:1

Pentru anii următori ne așteptăm la următoarele cantități:
Anul III

2400

2000

600

500

4:1

Anul IV

3000

2400

750

600

4:1

Tabelul 2
Foto 4 — anul II de vegetație

Am aflat că, din cauza secetei, se va efectua doar o singură
recoltare, deci planta reacționează negativ față de regimul de
precipitații care determină o diminuare a producției prin reducerea creșterilor și a numărului de tulpini.
Concluzie: în condiții de sistem de cultură ecologic, la specia Eupatorium cannabinum L există o variație a producției de
iarbă proaspătă, funcție de anul de vegetație, coasa I sau II, dar
și de condițiile climatice din anul respectiv.

AMPLASAREA CULTURII
Fiind o specie perenă, cu utilizare ca materie primă atât
herba cât și rădăcină, cultura de cânepa codrului trebuie plasa86
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tă în afara unui asolament.
Durata de exploatare a unei culturi de cânepa codrului
este de 3- 4 ani, după care cultura începe să descrească ca și
randament de producție.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A CULTURII

űű Depozitarea producției

când conținutul de principii active este mai
mare.
Uscarea se face în spații aerisite, la căldură, fără însă ca temperatură să depășească
35-400C.

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate. În vederea unei depozitări mai
eficiente, materia primă poate fi balotată,
reducând astfel volumul plantelor.

Se desfășoară pe două planuri:
Planul I, în care se pregătește materialul de înmulțire în
funcție de metoda de înmulțire (respectiv clonele rezultate
prin despărțirea tufei sau răsadurile care trebuiesc produse
și care au și ele norme și tehnici de pregătire a răsadurilor);
ÝÝ Planul II, în care se efectuează toate lucrările pregătitoare în
vederea înființării culturii, care sunt funcție de metoda de
înmulțire.
Pentru plantarea de primăvară, pregătirea terenului constă
în efectuarea arăturii de toamnă și în paralel se demarează activitatea de producere de răsad. Primăvara, după ce pământul
se dezgheață, se pregătește terenul cu discul sau cu un combinator, astfel încât terenul să fie mărunțit și nivelat, se deschid
rigole și are loc plantarea (clone sau răsad).
ÝÝ

Fotos 5, 6 — faza de recoltare

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
Se fac lucrări mecanice pe intervalul dintre rânduri ori de
câte ori este nevoie, astfel încât cultura să nu se îmburuieneze.
Manual se fac 2-3 prașile atunci când cultura s-a înființat prin
plantarea răsadului, pentru că este mai predispusă la îmburuienare decât o cultură înființată prin despărțirea tufei.

RECOLTAREA ȘI USCAREA
Recoltarea se face începând cu anul II de vegetație; se fac 2
recoltări în perioada de început al înfloririi (iulie, septembrie),
87
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Hypericum perforatum L. (sunătoare)
MATERIA PRIMĂ

dichazii.
Fructul este o capsulă ovală cu 3 loje care
la maturitate este dehiscentă (se dechide), eliberând semințele care sunt brun-negricioase,
sferice și foarte mici (mărimea unui vârf de
ac), având valoarea indicelui Masa Mie Boabe
(MMB = 0,123 g).

Denumită popular sunătoare, pojarniță,
iarba lui Sf. Ioan sau sanitoare, specia Hypericum perforatum L., aparține din punct de
vedere sistematic la Familia Hypericaceae, Genul Hypericum, unde se află catalogate peste
490 specii înrudite.
Ea este o specie perenă, ierboasă, care
formează în sol un rizom scurt pe care se
dezvoltă un sistem radicular puternic fixat în
sol de numeroși stoloni subterani din care se
formează lăstari cu flori, dând plantei aspectul de tufă.
Tulpina, având o înălțime de 0,4-0,7 m,
este cilindrică, glabră, brunificată pe zona de
lemnificare, pe care se formează numeroase
ramificații. Unele se dezvoltă și la maturitate
sunt purtătoare de inflorescențe. Peroada de
înflorire este iunie-septembrie.
Frunzele sunt sesile (fără pețiol), opuse,
ovale sau eliptice, având limbul perforat (în
lumină apar puncte mici asemeni înțepăturilor unui ac), de unde și denumirea perforatum (acesta este un caracter de recunoaștere
a speciei și de eliminare a oricăror confuzii în
ceea ce privește identificarea ei).
Floarea este pe tipul 5 - cinci sepale verzi,
cinci petale galben intens (la începutul înfloririi), care se transformă spre sfârșitul înfloririi
în galben portocaliu spre roșcat, ca urmare
a acumulării hipericinei în toate organele
plantei; prezintă numeroase stamine scurte.
Florile sunt grupate în inflorescențe numite

unei mari varietăti de compuși activi (hipericine, flavonoide, proantocianidine și uleiuri
esențiale.

Se recoltează toată masa aeriană nelemnificată numită herba hyperici. Iarba cu tulpina
verde sau verde-roșcat trebuie să aibă lungimea de 30-35 cm, trebuie să conțină inflorescențe aflate în faza de început al înfloririi,
moment în care marginea frunzelor au puncte
roșiatice date de acumularea de hyosciamină
(principiu care interesează în cazul acestei
plante). Iarba proaspăt recoltată prezintă un
miros caracteristic, balsamic, gust aromatic
amar, rezinos și astrigent. Recoltarea se face
cu secera.
Deseori, în flora spontană se poate confunda cu specia H. elegans (cu frunza lanceolată
cu puncte negre și transparente și tulpina în
4 muchii) sau cu H. maculatum (limbul frunzei
cu puncte negre NU și transparente) sau cu H.
hirsutum (care are frunzele păroase).

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL
Sunătoarea nu este o specie pretențioasă
față de condițiile de climă și sol, de aceea se
întâlnește în mod natural în toate zonele
țării, de la câmpie până în zona subalpină, dar
este mai abundentă în zona de deal. Poate
fi recoltată de pe pășuni, din poienile din
pădure și din culturile de plante perene mai
puțin întreținute (livezi, marginea canalelor
de irigații etc).
Având în vedere cerințele tot mai mari de
materie primă, care nu mai pot fi acoperite
din flora spontană, s-a trecut la introducerea
ei în cultură. Primele încercări s-au făcut la
SCDPMA Fundulea și s-a lucrat pe o populație
de sunătoare selecționată din flora spontană
“ De Secuieni”, dar noi în cadrul cercetărilor
am lucrat cu o populație selecționată din zona
Făgăraș.

VALOARE TERAPEUTICĂ

Fig. 11 Caracteristici morfologice
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Potrivit Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) preparatele din material vegetal
(pentru utilizare orală, extracte apoase, extracte etanolice lichide, extracte uscate) pot fi
folosite ca produse medicament tradiționale
pentru ameliorarea temporară a epuizării
mentale. Ceaiul pe bază de plante / infuzia
este un medicament tradițional utilizat în
Polonia pentru tratamentul tulburărilor de
digestie. Efectul benefic este legat de prezența

AMPLASAREA CULTURII
Am inițiat culturi în zona Brașov și în județul Călărași (zone de munte și de câmpie)
și rezultatele obținute au fost diferite de la
o zonă la alta și am putut să tragem câteva
concluzii.
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DURATA CULTURII

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII

mintele cu azot sporesc producţia de herba,
în anii I şi al II-lea admimistrându-se 120 kg/
ha, iar în anul al III-lea 80 kg/ha. Îngrăşămintele potasice sporesc rezistenţa la iernare şi se
aplică în doză de 25-35 kg/ha numai pe solurile
sărace în acest element.
Superfosfatul și sarea potasică se aplică
toamna înainte de semănat şi se vor încorpora odată cu ultima discuire a solului. În
decursul următorilor ani se vor încorpora în
sol la ultima praşilă. Azotatul de amoniu se
aplică primăvara şi se încorporează în sol prin
praşile.

űű Pregătirea terenului

ÎNFIINȚAREA CULTURII

Cultura durează 3-5 ani și nu are voie să
revină pe aceeași solă mai devreme de 4-5 ani.
Fiind o specie perenă, cultura se amplasează
în afara asolamentului și se recomandă să nu
se aleagă ca plantă premergătoare lucerna
(aceasta transmite boli comune prin intermediul resturilor de rădăcină care rămân în sol
după desfiițarea culturii).

Planta premergătoare se recomandă a fi o
specie prășitoare, care lasă terenul curat de
buruieni și-l eliberează devreme, astfel încât
să fie posibile lucrările de pregătire a patului
germinativ (arat, discuit, administrat îngrășăminte naturale sau chimice).
Terenul se pregătește grădinărește și
înainte de semănat se face o tăvălugire, astfel
încât sămânța să nu ajungă prea adânc în sol.

Cea mai potrivită metodă de înmulțire
este semănatul direct în câmp, în pragul
iernii, la distanța de 50-70 cm între rânduri,
folosind semănătoarea SUP 21 sau SUP 29,
dotată cu limitatoare de adâncime. Se recomandă amestecarea sămânței cu o sămânță
de plantă indicatoare (salata) care va răsări
timpuriu și va marca rândurile, astfel făcând
posibilă prima prașilă chiar înainte de răsărire.
Esențial pentru a se păstra cultura curată de
buruieni se recomandă amestecarea seminței
cu material inert în proporție de 1:2 pentru o
distribuire uniformă a seminței.
Dată fiind dimensiunea mică a semințelor, adâncimea de semănat nu trebuie să
depășească 0,5 cm; Norma de sămânță este
de 3-4 kg/ha (puritatea seminței = 90%, germinație 80%); Răsărirea are loc la 45-60 zile de

űű Fertilizarea

Sunătoarea dă producţii mari atunci când
solul este bine fertilizat. Stabilirea necesarului de îngrăşăminte se face în funcţie de
fertilitatea naturală a solului, de planta premergătoare şi de anul de vegetaţie.
Fosforul influenţează pozitiv producţia de
herba, doza optimă pentru zona subcarpatică
a Moldovei fiind de 50-60 kg/ha. Și îngrăşă91

la semănat, iar primele frunze adevărate apar la 7-9 zile de la
răsărire. În această fază trebuie făcută buchetarea sau răritul
plantelor (dacă densitatea de plante răsărite este mai mare de
12- 16 plante/ m2).
Pentru terenurile de mici dimensiuni sau acolo unde gradul de îmburuienare este prea mare, se poate face înființarea
culturii prin despărțirea tufelor provenite din flora spontană
sau prin producerea de răsad obținut în solarii înmulțitor și
repicat la ghiveci.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
Se aplică lucrări de întreținere care să asigure distrugerea
buruienilor și dezvoltarea armonioasă a culturii; acestea constau în lucrări manuale pe rând și lucrări mecanice pe intervalul dintre rânduri.
Foto 1 –
faza de început al înfloririi
Foto 2 –
faza de fructificare

RECOLTAREA
Momentul optim de recoltare este la începutul înfloririi,
când plantele se află în faza de buton floral semideschis și se
continuă până la recoltarea întregii culturi, fără a depăși această fază. Condițiile de recepție a amateriei prime menționează
faptul că sunt interzise la recepție tulpini cu fructificații. În
funcție de suprafața cultivată, recoltarea se poate face manual
cu secera sau mecanizat cu motocositoarea sau cu vindroverul.
Se reglează masa de tăiere la o înălțime de 30 cm de la sol,
eliminând astfel partea lemnificată a plantelor. Plantele se lasă
câteva ore să se ofilească și apoi sunt strânse și transportate
la locul de uscare.
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USCAREA

Foto 3 —
cultură anul I
Foto 4 —
cultură anul II

Se poate face în uscătoare artificiale sau în solarii sau poduri unde se poate beneficia de căldură naturală. Plantele se
întorc în prima zi de 2 ori, astfel încât aerul să intre printre
plante favorizând uscarea în bune condiții. Randamentul de
uscare este de 3:1. Se face aerisire prin ventilare, favorizând
astfel scoaterea aerului umed din spațiul respectiv și scurtând
timpul de uscare.
Deosebit de important este să menționăm faptul că plantele nu trebuie să rămână în solar după ce s-a definitivat uscarea
deoarece în prezența soarelui se vor decolora și se vor înroși,
depreciindu-se calitatea lor.
Producţia de materie primă vegetală uscată ce se obţine
este de 1500-2000 kg/ha în anul al II-lea şi probabil de 20002500 kg/ha în anul al III-lea, randamentul de uscare fiind de
3-4:1.
În funcție de condițiile climatice specifice anului sunt posibile 2-3 recoltări/an; cea mai importantă rămâne coasa I.

CONDIȚII TEHNICE DE RECEPȚIE

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Se admit ca impurități:
maxim 5% flori brunificate;
maxim 5% tulpini cu diametrul de 2-4 mm;
maxim 1% tulpini fără flori și frunze;
maxim 1% corpuri străine organice;
maxim 0,5% corpuri străine minerale.

de cultură (Foto 6). În scopul prevenirii atacului se recomandă
respectarea măsurilor agrofitotehnice și de igienă culturală.
La plantele de sunătoare mai poate să apară în anii favorabili şi făinarea (Erysiphe hyperici). Numai pentru loturile semincere, combaterea bolii se face prin aplicarea de tratamente în
perioada de vegetaţie cu BENLATE 50 WP sau cu DEROSAL 60
WP în concentrație 0,1%.
Dăunătorii depistatți până în prezent nu produc pagube
însemnate culturilor de sunătoare.
Foto 5 — cultură anul II între
rândurile de aronia

Foto 6 — cultură anul II
compromisă din cauza atacului de
fusarium

COMBATEREA BOLILOR ȘI A DĂUNĂTORILOR
Plantele de sunătoare pot fi atacate de ciuperci din genul
Fusarium şi Verticillium, care determină distrugerea totală a
acestora şi compromiterea recoltelor, îndeosebi în anul al II-lea
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DESCRIEREA SPECIEI
caule (baza lor înconjurând ca un guler tulpina). Frunzele sunt verzi pe fața superioară
și albicioase (datorită perilor tectori morți) pe
fața inferioară, cu marginea inegal dinţată.
Tulpina ramificată în partea superioară
(Foto 1) poartă inflorescenţele de tip capitul
(caracteristice speciilor din Fam. Asteracee)
grupate în formaţiuni tip corimb cu florile
femele marginale, ligulate galbene, iar cele
centrale sunt tubulare hermafrodite.

Conform sistemului de clasificare binară,
specia Inula helenium L. face parte din Clasa:
Dicotiledonatae; Ramura Asteridae; Ordinul
Asterales; Familia Asteraceae; Genul Inula;
Specia Inula helenium L.
Cunoscută la noi sub denumirea populară
de iarbă mare sau oman (Banat şi Muntenia),
alaut, aman, bruscalău, holman, iarba neagră,
ochiul boului, omac, omag, lacrimile Elenei,
smântânica, specia Inula helenium este comună în Marea Britanei, sudul Europei şi în
Asia, fiind întâlnită până în Himalaya şi America de Nord.
Alte denumiri includ: aunee ( Franţa); enula campana (Spania); echter alant (Germania)
şi enula campana (Italia).
Fiind o specie perenă, erbacee din Fam.
Compositae, planta tânără de inula în anul I
de vegetaţie prezintă o rozetă de frunze lung
peţiolate cu limbul mare, alburiu, tomentoase
(acoperite cu peri tectori morți) pe partea
inferioară, având o formă eliptic ovală.
În anul II de vegetaţie, plantele formează
tulpina floriferă, înaltă de 90-200 cm, robustă,
lemnificată la bază spre sfârşitul perioadei de
vegetaţie, păroasă şi ramificată la partea superioară. Frunzele bazale sunt petiolate, lungi
de 60 cm si late de 10-20 cm, ovale si dințate
pe margini.
Frunzele tulpinale (situate mai sus pe
tulpină) sunt oval–lanceolate, sesile, amplexi-

Foto 1 — formaţiuni florale de tip
corimb

Foto 2 — involucrul cu foliolele
exterioare

Fig. 12 Caracteristici morfologice

Involucrul cu foliolele exterioare sunt spatulate la vârf, lat- ovale, foliacee şi tomentoase (Foto 2). În funcţie de întrunirea condiţiilor
favorabile de viaţă, planta poate să emită sau
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Foto 3 — Floare şi fruct

nu tulpina floriferă în anul II de vegetaţie. În cazul în care planta nu se dezvoltă suficient la colet, ea poate să rămână în fază
de rozetă chiar 2-3 ani.
Fructele sunt achene cu 4 muchii tetragonale, glabre care
prezintă un papus ce ajută la diseminarea seminţelor (Foto 3).
Specia este răspândită prin fâneţele umede, adesea pe lângă
pâraie şi pe marginea pădurilor. Înfloreşte în lunile iulie-august,
iar maturarea fructelor are loc neuniform din ultima decadă a
lunii august până la sfârşitul lunii septembrie.
De remarcat este faptul că adesea se face confuzie între
I. helenium L. și Telekia speciosa. Diferența dintre cele două
specii este dată de câteva caractere morfologice și anume: la
Telekia speciosa, baza frunzelor este cordată, pe când la Inula
helenium frunzele inferioare sunt atenuate în petiol; involucrul
de la Telekia are foliole late, aspre, dure, pe când la Inula sunt
moi; florile și fructele de la Telekia sunt lipsite de papus, pe
când la Inula papusul este de două ori mai lung decât fructul
(Crăciun et al., 1977).
Legenda legată de această plantă şi prezentată de Simeon
Mangiuca în anul 1874 în lucrarea „De însemnătatea botanicei romîneşti”) citat de Zacharia C. Panţu (1906) spune că „în
noaptea de Sân-Toader, la miezul nopţii, se duc fetele în pădure la
locurile cunoscute unde creşte omanul ducând cu sine pâine şi sare,
apropiindu-se dăruiesc pâinea şi sarea omanului punându-le la
rădăcina lui şi descântă astfel:
„Oman mare Domn mare,
Eu îţi dau ţie pâine şi sare,
Ear tu dă-mi o coadă de păr mare.
Apoi sapă şi scoate rădăcina şi acasă o fierbe şi în zori de ziuă se
spală cu omanul fiert pe cap. Fiartă în vin, iarba mare se bea pentru tuse, dar mai are şi proprietăţi febrifuge şi tonice şi este folosită
ca atare mai cu seamă pentru animale”.
Legenda spune că numele elecamp din denumirea în limba
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Foto 4 — radix inulae
(cultură anul II)
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germană, vine de la personajul mitologic Elena din Troia prin
asemănarea florilor de culoare galbenă cu părul neasemuit de
frumos al Elenei. Şi în general toate denumirile populare sub
care este cunoscută planta, fac trimitere la personajul mitologic.

ÝÝ

MATERIA PRIMĂ

EFECTE TERAPEUTICE

Este reprezentată de organul subteran, rădăcina - radix inulae – recoltată în anul II, în faza de sfârșit al vegetației (atunci
planta se pregătește pentru hibernare și pentru a rezista la
temperaturile scăzute din timpul iernii, toate principiile active
coboară și se acumulează în rădăcină (Foto 4).

Dintre toate speciile de mai sus doar I.
helenium este considerată ca având valoare
terapeutică.
Inulina este un poliglucid, obţinut pe
cale industrială din rădăcinile de cicoare. În
literatură este prezentată formula chimica
a inulinei și sursele naturale de inulina:
topinambur (Helianthus tuberosus), cicoarea
(Cichorium intybus), dalia (Dahlia variabilis), iarba mare (Inula helenium), ceapa (Allium cepa,
Allium porrum), umbra iepurelui (Asparagus
officinalis), secara (Secale cereale). Inulina are
valoare calorică slabă, acţiune hipoglicemiantă, reduce riscul apariţiei cancerului de colon,
mareşte biodisponibilitatea ionilor de Ca şi Mg
şi constituie o sursă de fibre.
Aceasta a făcut ca în ultimii ani să fie reconsiderată această specie și a crescut foarte
mult consumul, lucru ce a dus la apariția
necesătății de a o introduce în cultură.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL
Specia Inula helenium L. are o plasticitate ecologică mare,
fiind întâlnită atât în zonele de câmpie, în zona colinară dar şi
la munte, în lizierele pădurilor sau de-a lungul firului de apă.
Este prezentă chiar şi în locurile în care soarele pătrunde mai
greu (condiţii în care talia ei este mai redusă).
Din punct de vedere al solului, planta găseşte condiţii favorabile pe solurile eubazice, moderat slab acide, nefiind foarte
pretenţioasă la structura solului, fapt ce-i conferă o oarecare
uşurinţă în a se adapta la condiţiile de introducere în cultură.
În habitatele din România, pot fi întâlnite şi alte specii aparţinând genului Inula (Al. Beldie, 1979- Flora României):
ÝÝ Inula spiraeifolia — este originară din Europa de sud, semnalată în Banat şi Dobrogea, dar a cărei prezenţă nu a fost
confirmată;
ÝÝ Inula hirta L. (floare galbenă) — frecventă în zona de câmpie
şi silvostepă, specifică solurilor bogate în calcar;
ÝÝ Inula germanica L.— caracteristică zonei de stepă, deseori întâlnită în Podişul Panonic;
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ÝÝ

Inula britannica L. (solovârvariţă) — frecventă în izlazuri, malul apelor, şanţuri, rovine,
locuri mlăştinoase;
Inula oculus- cristi L.— (iarbă mare) - răspândite la margini de pădure.

nisipos din zona de câmpie și deal, care să
ușureze recoltarea și condiționarea rădăcinii
în vederea procesării.
În ceea ce privește asolamentul în care ar
trebui integrată cultura de inula, pot fi folosite terenurile nelucrate, care au fost mult timp
abandonate și care prezintă un grad mare de
îmburuienare.

DURATA CULTURII
Este de 3-4 ani cu recomandarea ca ea să
revină pe aceeași suprafață de teren după
4-5 ani.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII
Lucrările vor fi în funcție de starea terenului unde urmează să fie înființată cultura.
Dacă este un teren nelucrat atunci se va
efectua erbicidare repetată pentru a reduce
din rezerva de buruiană, apoi se execută
arătura de toannă. Dacă terenul este cuprins
într-un asolament cu parcela săritoare, atunci
tipul de pregătire va fi determinat de planta
premergătoare și va consta în arătura de
toamnă executată la 25-30 cm adâncime, apoi
în primăvară, cultura de Inula se poate înființa fie prin plantarea răsadului produs după
toate normele de producere a materialului
vegetal, fie (pe suprafețe mai mici), se plantează rădăcini provenite din flora spontană
obținute prin despărțirea tufei. În funcție de

AMPLASAREA CULTURII
Dată fiind plasticitatea ecologică a acestei
specii, amplasarea culturii de inula trebuie
făcută în zone caracterizate printr-un sol
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caracteristicile terenului și de starea lui agrotehnică, plantarea
se poate face primăvara sau toamna, cu rezultate comparabile.
Sămânța necesară producerii răsadului se va recolta din flora
spontană din zona unde va fi înființată cultura.

PRODUCEREA RĂSADULUI

Foto 5 — Muguri vegetativi

să circule aerul printre ele, grăbind astfel
uscarea. Randamentul de uscare este de 4:1.

dei).
După dislocare, rădăcinile se strâng, se
scutură și se spală la jet de apă rece, se lasă la
zvântat și apoi se secționează sau se feliază și
se duc în spațiul de uscare; se întind în strat
subțire și se asigură ventilație și aerisire. În
mod repetat se întorc rădăcinile astfel încât

űű Depozitarea producției

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate.

Se face în spații protejate, semănatul se efectuează primăvara sau toamna, în lădițe, iar la 45 zile se repică la ghivece de
9 mm diametru și se scoate în răsadnițe pentru aclimatizare.
Răsadul produs primăvara (aprilie) se va panta la loc definitiv
în toamna aceluiași an. Răsadul produs toamna va rămâne în
răsadniță la aclimatizare, până în primăvara anului următor
(martie, aprilie), când se plantează la loc definitiv.
Plantarea se face după schema de 50 x 50, fiind necesare
40.000 fire/ ha.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

Foto 6 — Dezvoltarea rădăcinii
anul II

La 10 zile de la plantare se face observația privind gradul de
prindere a răsadului și se poate face completarea golurilor și
apoi prima prașilă mecanizată pe intervalul dintre rânduri. În
timpul perioadei de vegetație se fac lucrări mecanice de întreținere și acolo unde este cazul, toamna, la sfârșitul perioadei
de vegetație, se aplică o coasă mecanică pentru îndepărtarea
resturilor vegetale și a tulpinilor florifere.

RECOLTAREA
Se face toamna, la sfârșitul perioadei de vegetație sau
primăvara, înainte de pornirea în vegetație, pentru a coincide cu momentul de acumulare maximă a principiilor active
(Foto 5, 6). În această fază, rădăcinile se dizlocă cu dislocatorul
sau cu plugul fără cormană (pentru a evita răsturnarea braz99
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MATERIA PRIMĂ

DESCRIEREA SPECIEI

Este reprezentată de partea aeriană recoltată în perioada
de început al înfloritului, reprezentată de terminațiile tulpinilor, pe o lungime de 30-50 cm, care să conțină frunze și flori,
cunoscute sub denumirea de herba leonuri. Nu sunt admise
tulpini lemnificate, porțiuni de tulpină altele decât vîrfurile
tulpinilor, resturi lemnificate, frunze brunificate. Produsul are
miros slab și un gust amar.

lobat. Floarea mai prezintă 4 stamine cu ovar
superior și stigmatul despicat în două (Foto 2).
Înflorește în perioada mai-septembrie, timp
în care se pot face cel puțin 2 recoltări.
Fructele sunt nucule, grupate câte patru
la baza caliciului persistent.

Din punct de vedere botanic, specia Leonurus cardiaca L. aparține Ordinului Labiales,
Familiei Labiatae, Genul Leonurus. Cunoscută
de poporul rămân sub denumirea de talpa
gâștii, talpa gâștei, apucătoare, iarba flocoasă,
iarba de dat, coada leului, creasta cocoșului
etc, este cunoscută de greci și folosită încă
din Antichitate pentru valoarea terapeutică și
efectele asupra inimii (de unde și denumirea
ei „cardiaca”).
Apartenența ei la familia botanică Labiatae
(Lamiaceae) este subliniată de toate caracteristicile morfologice care sunt tipice acestei
familii: plantă perenă, erboasă, cu rizomul
scurt, stolonifer, orizontal, acoperit de rădăcini brun cenușii, din care pornesc numeroase
tulpini viguroase cu secțiunea în patru muchii, fistuloasă (goală la interior), acoperită pe
toată lungimea ei de o pubescență fină.
În primul an formează o rozetă de frunze
cu limbul reniform spre rotund, adânc sectat,
gofrat (Foto 1) din care, în anul II de vegetație,
se ridică tulpinile care poartă la bază frunze
opuse cu pețiol lung, având limbul palmati-lobat cu 5 lobi. Frunzele superioare sunt trilobate și devin din ce în ce mai simple spre vârf.
Florile sunt grupate în noduri tip pseudoverticil axilar (10-30/tulpină), fiecare verticil
conține aproximativ 10-20 flori. Floarea este
formată dintr-un caliciu tubulos persistent
pubescent, cu 5 dinți spinoși verzi și o corolă
roz cu labiul superior concav și cel inferior tri-

Foto 1 — rozeta de frunze anul I

VALOAREA TERAPEUTICĂ
Datorită conținutului de alcaloizi și uleiuri volatile speciale,
L. cardiaca este considerată plantă medicinală având o acțiune
antispasmodică și tonic cardiacă, fiind un sedativ, hipnotic, antispastic general, stomahic, indicat în afecțiuni cardiace, aritmii
de origine nervoasă. Se mai poate folosi datorită efectelor tonice pe care le are asupra organismului și ca remediu împotriva
stărilor depresive.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL
Foto 2 — floarea

Fig. 13 Caracteristici morfologice

101

Fiind o specie originară din Europa, Asia de Sud-Est și Asia
Centrală, este considerată o plantă moderat terofilă, în condițiile din România fiind caracterizată prin plasticitate ecologică,
adică se dezvoltă atât în zonele caracterizate prin ierni mai
aspre (zona ținutului Țara Bârsei), dar și în sudul țării (Giurgiu,
Călărași), în județul Galați sau în vestul țării în Câmpia Banatului. Este rezistentă la semiumbră, are cerințe reduse față de
umiditate și sol, dar iubește terenurile din preajma platformelor de gunoi, a taberelelor de oi. Pe aceste terenuri au fost
obținute creșteri de peste 1,5-2 m înălțime (Foto 4).
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AMPLASAREA CULTURII

Foto 3 — fructificații

Fiind o specie perenă, cultura se amplasează în afara asolamentului, pe terenuri care în prealabil au fost cultivate cu
plante care lasă terenul curat de buruieni și îmbogățit cu substanțe minerale, dar care eliberază locul devreme, astfel încât
să fie posibilă pregătirea terenului în vederea înființării culturii
de talpa gâștii.
Terenurile trebuie să fie amplasate în zone fără curenți de
aer reci, talpa gâștii fiind foarte sensibilă la aceștia. Cultura
expusă unei zone cu vânturi puternice care viscolesc zăpada,
poate să înghețe chiar din anul II compromițând în totalitate
recolta.

Pentru suprafețe mici de cultură care au ca destinație producerea de sămânță, se poate înființa cultura de talpa gâștii și
prin răsad sau prin despărțirea tufei (caz în care aceste tufe pot
fi luate din flora spontană). Plantarea în ambele cazuri se face
după schema 30 cm distanța dintre plante pe rând și 70 cm
distanța dintre rânduri. Aceste metode scurtează perioada de
intrare pe rod a cultruii cu 1 an.
Foto 6 — prașilă manual
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

DURATA CULTURII

Foto 4 — cultură anul II Râșnov
(județul Brașov)

Cultura poate să dureze cel mult 4-5 ani, după care pot să
apară goluri datorită epuizării plantelor și ca urmare a efectului
gerurilor din timpul iernii și a lipsei zăpezii.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A CULTURII

Foto 5 — răsaduri pentru plantat
în camp (orig. Lucian Urse –
Ghimpați-Giurgiu)

Terenurile se eliberează de resturile vegetale de la cultura premergătoare și se efectuează arătura de toamnă la
adâncimea de 25-30 cm, apoi se fac discuiri repetate (pentru
a preîntâmpina îmburuienarea), până la momentul înființării
culturii. Dacă terenul este foarte îmburuienat, se recomandă
o erbicidare cu erbicid total sau cultivarea unei plante care să
curețe terenul în prealabil.
Cultura de talpa gâștii se înființează prin semănat direct în
câmp, toamna foarte târziu sau primăvara foarte devreme, folosind 3-4 kg sămânță/ha. Distanța dintre rânduri este în funcție de utilajul cu care se face întreținerea culturii (recomandăm
60-70 cm), iar adâncimea de semănat 1-1,5 cm.
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LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
Die Wartung wird Fräst wiederholt, manuelle und maschinelle nicht das Unkraut lassen sich in den frühen Phasen der
Ernte vor allem zu schaffen, wenn ihr Tempo der Entwicklung
langsam ist. Sobald die Zeilen sichtbar sind, können nur die
mechanischen Bits in der Zeile zwischen den Zeilen erstellt
werden.

RECOLTAREA

Foto 7 — înainte de recoltare
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

Se poate face manual cu secera sau mecanizat cu o motocoasă, urmând ca tulpinile să fie strânse manual în urma
cositoarei. Recoltarea se face în perioada de înflorire a plantei
de talpa gâștii, prin tăierea tulpinilor florifere la 30-50 cm de la
vârf spre sol. Sunt total nepermise tulpini lemnificate, frunze
brunificate sau tulpini fără terminații vegetale (fără vârfuri).

USCAREA
Materia primă proaspăt recoltată se pune în saci largi la
gură și se transportă, în cel mai scurt timp, la locul de uscare
(uscătoare tip solarii, poduri, care în prealabil au fost curățate
și igienizate și în care obligatoriu se poate face aerisirea sau
ventilația).
Materia primă se întinde pe material textil din rafie neagră,
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Leonurus cardiaca L. (talpa gâștii)
asigurând o igienă corespunzătoare și ușurând toate lucrările
de întors, răvășit și astfel se asigură o scurtare a timpului de
uscare cu obținerea unei calități deosebite a materiei prime,
fără pierderea elementelor cu valoare terapeutică.
Randamentul de uscare (cantitatea de materie primă proaspătă necesară pentru a obține 1 kg de materie primă uscată)
este de 3-4 :1.
űű Depozitarea producției
Foto 8 — după recoltare
(orig. Lucian Urse – GhimpațiGiurgiu)

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în spații salubre,
uscate, fără mirosuri străine, igienizate.
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Lythrum salicaria L. (răchițan)
DESCRIEREA SPECIEI
tulpinilor rămase după recoltare se usucă și
rămân active doar prin mugurii vegetativi de
la nivelul coletului, care asigură perenitatea
speciei. Până la sfârșitul perioadei de vegetație
rezerva de principii active coboară în rădăcină
și sub influența temperaturilor scăzute din
timpul iernii, se activează mugurii vegetativi.
Pe această însușire se bazează creșterea numărului de tulpini florifere/plante de la un an la
altul, care are ca urmare creșterea producției
de materie primă.

Conform sistemului de clasificare binară
specia Lytrum salicaria face parte din Clasa:
Magnoliopsida; Ramura: Spermatophyta; Ordinul: Myrthales; Familia Lythraceae; Genul:
Lythrum; Specia: Lytrum salicaria.
Cunoscută de poporul român sub denumirea de răchitan, răchiţan, brileancă, gălbejoară,
floarea zânei, lemnus, planta este perenă,
erboasă sau semilemnoasă, iubitoare de umezeală ceea ce o face să fie frecvent întâlnită în
zonele mlăștinoase din Lunca și Delta Dunării,
dar poate fi întâlnită și în alte zone ale țării
unde există exces de umiditate. Este originară
din Europa de unde s-a răspândit și în America.
O plantă tânără formează în primul an de
vegetație o rozetă de frunze eliptice, lung pețiolate. Începând din anul II de vegetație, planta
matură apare sub forma unei tufe, prezintă la
începutul vegetației o rozetă bogată de frunze
eliptice din care încep să se alungească tulpinile
florifere purtătoare a numeroase flori simple
purpurii (10-15), bisexuale, grupate în inflorescențe numite raceme. Caliciul este format din
4-8 sepale, corola din 4-8 petale, ovarul superior
va purta la maturitate un fruct numit capsulă
având în interior numeroase semințe. Înflorește
în perioada iunie-septembrie și se recomandă
recoltarea la începutul înfloritului, prin tăierea
masei vegetale deasupra zonei de tulpină roșiatică (este zona semilemnificată a tulpinii care
nu trebuie să fie prezentă în materie primă).
La sfârșitul perioadei de vegetație resturile

Fig. 14 — Caracteristici morfologice
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MATERIA PRIMĂ
Este reprezentată de — herba lythry salicariae — recoltată la
începutul înfloririi.
űű Valoarea terapeutică

Foto 1 — Lplantată în zona
montană

Literatura de specialitate citează răchitanul ca fiind una dintre puținele plante cu care s-a tratat dezinteria în timpul celor
două războaie mondiale, datorită conținutului foarte ridicat de
taninuri: alo-taninuri (5-10%), salicarină, hidroxid feric,substanţe
de natură flavonoidică, heterozide, orientină, pigmenţi antocianici-diglicozide ale malvidolului şi galactozide ale cianidolului,
colină, glucoză, amidon, un fitoncid cu activitate antibiotică,
substanţe antibiotice, pectine, carotenoizi, substanţe minerale
şi urme de ulei volatil. Se recomandă utilizarea sub formă de
infuzie, decoct, pulbere sau extract fluid din plantă, răchiţanul
fiind indicat în colite de fermentaţie, diaree, dizenterie, epistaxis,
flux menstrual dereglat, hemoptizie, hemoragii gastrointestinale, metroragii, infestări cu stafilococ auriu (s. aureus) şi baccilii
dizenterici.
În uz extern, sub formă de comprese, irigaţii vaginale sau
băi cu decoct de plantă mărunţită, răchiţanul poate fi eficient în
tratarea diverselor dermatoze și afecțiuni ginecologice. Pentru
tenul iritat, înroşit, sunt recomandate măştile din suc proaspăt de
răchiţan sau de infuzie foarte concentrată, 2 linguri de smântână
şi un albuş de ou. Amestecul se aplică pe faţă şi se lasă 30 de minute pentru a acţiona, după care se îndepărtează cu un tampon
cu apă călduţă. De asemenea, compresele cu infuzie de răchiţan
sunt indiciate pentru tenurile cu pori dilataţi şi acnee.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL
Răchitanul este o specie perfect adaptată la condiții de climă
temperată, dar fiind o mare iubitoare de umezeală această ce107

rință limitează zona de răspândire, făcând-o să
fie mai des întâlnită în zonele mlăștinoase, pe
marginea apelor din zona inundabilă, pe șanțuri
și la liziera pădurilor. Toate aceste zone de răspândire natural, au făcut să apară necesitatea
introducerii în cultură.

ÝÝ

AMPLASAREA CULTURII

ÝÝ

Fiind o specie perenă, se amplasează în afara
asolamentului, în zone și parcele împroprii altor
culturi, având o caracteristică importantă dată
de capacitatea de a se înmulți prin „înfrățire”,
adică prin pornirea în vegetație a mugurilor de
la nivelul coletului, dar și prin autoînsămânțare,
contribuind prin aceasta la mărirea numărului
de plante pe unitatea de suprafață, crescând
durata de viață a culturii. În aceste condiții,
durata de viață a unei culturi de răchițan este
de 4-5 ani, cu condiția să nu fie lăsată să se
înmulțească necontrolat, fapt ce ar îngreuna
efectuarea lucrărilor de întreținere a culturii.

ÝÝ

Efectuarea lucrării de arătură adâncă pentru scoaterea și mobilizarea terenului în
adâncime pentru că avem de-a face cu o
plantă perenă care va rămâne pe terenul
respectiv cel puțin 4-5 ani, timp în care se
vor face doar lucrări superficiale pe intervalul dintre rânduri;
Dacă terenul a mai fost cultivat anterior, se
poate face înființarea culturii parcurgând
pașii obișnuiți pentru orice cultură (arat,
grăpat, lucrat cu freza sau cu combinatorul,
deschis rigole, plantat);
Dacă terenul nu a mai fost cultivat, atunci
trebuie făcută erbicidarea, astfel încât să fie
diminuat gradul mare de buruieni și să fie
realizat un pat germinativ corespunzător
pentru efectuarea celorlalte lucrări.

űű Metoda de înmulțire

Pentru a iniția o cultură se poate recolta
sămânță din flora spontană pentru a obține
primele răsaduri sau se pot preleva porțiuni
din plante mature cu rădăcină (fără a afecta
habitatul natural), care apoi prin despărțirea
tufei se pot obține primele plante.
ÝÝ 
Înmulțirea prin semănat direct în câmp
- se practică pe terenurile unde s-a făcut o
rotație corectă a culturilor, folosind o plantă premergătoare prășitoare, care a lăsat
terenul curat de buruieni, eliberându-l devreme, astfel încât să fie posibilă pregătirea
terenului și înființarea culturii cel târziu
la sfârșitul lunii august. Semănatul se face
cu semănătoarea SUP-29, astfel încât să

THE DURATA CULTURII
Este de 4-5 ani fără pericol de îmburuienare.
űű Lucrările de înființare a culturii

Pentru înființarea culturii trebuie parcurse
câteva etape de pregătire a acestei lucrări:
ÝÝ Identificarea zonei favorabile și eventual
identificarea prezenței speciei Lythrum salicaria în flora spontană din zona respectivă;
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ÝÝ

se asigure distanța de minim 70 cm între
rânduri. Norma de sămânță este de 5-6 kg
sămânță /ha;
Înmulțirea prin răsad:
a) răsad produs în solar, semănat în lădițe
în luna august, repicat la ghivece și
ghivecele se vor scoate la iernat afară
în tocuri, iar plantarea la loc definitiv
se va face primăvara devreme, imediat
ce pământul se zvântă și se pot efectua
lucrările de pregătire, caz în care înflorirea are loc în același an; Schema de
plantare este de 0,7 x 0,3 (se obține o
densitate de 42.800 pl/ha);
b) răsad produs în solar, semănat în lădițe
în luna martie, repicat la ghivece și
ghivecele se vor scoate la aclimatizare
afară în tocuri la 30 de zile de la repicat,
iar plantarea la loc definitiv se va face
primăvara la începutul lunii mai. În
acest caz înflorirea va avea loc în anul
următor. Schema de plantare este de 0,7
x 0,3 (se obține o densitate de 42.800 pl/
ha).

Melilotus officinalis L. (sulfina)

RECOLTAREA

DESCRIEREA SPECIEI

Se face în perioada de început al înfloririi
(iunie-septembrie), când pe tulpina floriferă
încep să se deschidă florile; recoltarea se poate
face manual cu secera sau mecanizat cu motocositoarea și constă în tăierea părții aeriene
deasupra zonei în care începe brunificarea
tulpinii. Materia primă proaspăt recoltată se
pune în saci largi la gură și se transportă, în
cel mai scurt timp, la locul de uscare (uscătoare tip solarii, poduri, care în prealabil au
fost curățate și igienizate și în care obligatoriu
se poate face aerisirea sau ventilația). Materia
primă se întinde pe material textil din rafie
neagră, asigurând o igienă corespunzătoare
și ușurând toate lucrările de întors, răvășit
și astfel se asigură o scurtare a timpului de
uscare cu obținerea unei calități deosebite a
materiei prime, fără pierderea elementelor cu
valoare terapeutică.
Randamentul de uscareeste de 3-4 :1.

Specia Melilotus officinalis aparține din
punct de vedere botanic Clasei Rosidae, Ordinului Fabales, Familiei Fabaceae (Leguminosae),
genul Melilotus.
Cunoscută în popor sub denumirea de
sulfină galbenă, molotru galben, sulchină, solcină, sudulf, ea este cunoscută și folosită încă
din antichitate pentru virtuțiile ei terapeutice.
Este o plantă bienală (parcurge în 2 ani un
ciclu complet sămânță-sămânță) sau perenă.
Originară din Europa de Vest, Asia, India,
America, având o plasticitate ecologică mare
sulfina crește prin fânețe, pe marginea drumurilor, de-a lungul căii ferate, la marginea
culturilor, pe coaste aride și în tufișuri.
Este o plantă erbacee, de obicei bianuală,
are rădăcină pivotantă cu nodozităţi (datorită prezenței bacteriilor fixatoare de azot),
tulpină cilindrică foarte ramificată ce poate
ajunge până la 2 m. Frunzele sunt compuse,
trifoliate, iar florile galbene caracteristice fam.
Leguminosae sunt grupate câte 30-50 pe un
lujer, în raceme axilare ce cresc la subsuoara
frunzelor.
Fructul este o păstaie obovată, brun negricioasă, care adăpostește o singură sămânță.
Seminţele de sulfină sunt foarte rezistente
şi pot supravieţui mulţi ani păstrându-şi
potenţialul de germinare. Cel mai frecvent se
răspândesc în urma ploilor abundente; iniţial
au o consistenţă moale, apoi pe măsură ce
se deshidratează devin dure şi pot rămâne

űű Depozitarea producției

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate.

La 3-4 zile de la plantare se face o evaluare a
gradului de prindere și se completează golurile,
apoi se fac lucrări mecanice (pe interval) și manual (pe rând) de câte ori este nevoie pentru a
distruge buruienile.

Cercetarea fiind la început nu putem furniza date de producție, acestea pot fi obținute
începând din anul III de la înființarea culturii.
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viabile sub această formă până la 20 de ani;
vor germina atunci când sunt îndeplinite condiţiile de temperatură şi umiditate, de aceea
apariţia plantelor variază de la un an la altul,
în funcţie de condiţiile create de mediu.

Fig. 15 — Caracteristici morfologice

Înfloreşte din iunie până în septembrie,
iar în scopuri medicinale se utilizează numai
florile şi vârful lujerilor. Se usucă la umbră în
strat subţire, în locuri aerisite sau în mediu
artificial la 35°C, procesului de uscare trebuind
110

Foto 1 — sulfina galbenă
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Melilotus officinalis L. (sulfina)

să i se acorde o atenţie deosebită deoarece dacă planta este
uscată necorespunzător şi fermentează, poate genera efecte
secundare la administrare (inhibă procesul de coagulare a sângelui şi poate induce hemoragii).
Datorită conținutului de principii active, sulfina este recomandată în tratamente preventive pentru preîntâmpinarea
hipertensiunii arteriale, tromboză, gută, atacuri de panică.
Ca tratamente interne, sulfina este recomandată în tratarea
insomniei, anxietății, afecțiuni cardiovasculare pe fond nervos,
adjuvant în flebită și tromboflebită, colită de fermentație și
balonare, sindrom premenstrual și insuficiență venoasă, hemoroizi, adjuvant împotriva viermilor intestinali; tratează diareea,
dischinezia biliară, bronșita, etc; Pentru uz extern, sulfina se
recomandă în tratarea conjunctivitei, gingivite, adjuvant în
arsuri, dureri și inflamații articulare sau combaterea insomiei
la copii prin băi calde înainte de culcare.

MATERIA PRIMĂ

Foto 2 — sulfina albă

Se recoltează inflorescențele flores meliloti, cu miros caracteristic de cumarină și gust sălciu sau herba meliloti formată
din extremitățile lăstarilor pe o lungime de maxim 30 cm, în
perioada înfloritului, care au miros caracteristic de cumarină și
gust sărat-amărui și fad.Se pot face mai multe recoltări pe an.
Florile se recoltează prin strujirea tulpinilor florifere direct
de pe plantă, iar herba se recoltează prin tăierea cu secera a
vârfurilor ramificațiilor. A nu se confunda cu sulfina albă - are
florile albe - (Foto 1, 2), care deși are aceeași compoziție chimică, nu este indicată în medicina tradițională.
Materia primă recoltată pe timp ploios, fermentează
devenind toxice și nu mai pot fi folosite deoarece formează
cumarina care are efect anticoagulant.
Materie primă conține:
ÝÝ cumarine, cărora le datorează atât mirosul specific, cât şi
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efectul anticoagulant;
melilotol - un ulei volatil cu proprietăţi
antiseptice;
substanţe amare;
taninuri cu efect cicatrizant;
derivaţi flavonoidici cu proprietăţi diuretice
şi antiinflamatorii; acid uric, colină; uleiuri
volatile, vitaminele C și E.

sează în afara asolamentului, pe terenuri care
în prealabil au fost cultivate cu plante care
lasă terenul curat de buruieni și îmbogățit cu
substanțe minerale, dar care eliberază locul
devreme, astfel încât să fie posibilă pregătirea terenului în vederea înființării culturii de
sulfină.
Terenurile trebuie să fie amplasate în zone
bine expuse la soare, absența acestuia contribuie la obținerea unui grad de înflorire redus.

EFECTUL TERAPEUTIC

DURATA CULTURII

Datorită conținutului de substanțe active,
sulfina este recomandată în tratamente de
prevenție, astfel scade tensiunea arterială,
regenerează celula hepatică; florile se folosesc
ca expectorant, sedativ, hipotensiv și diuretic. Pentru uz extern, se recomandă pentru
efectul antiseptic, calmant, antiinflamator
gingival, sub formă de băi locale și spălături
bucale; se recomandă în tratarea astmului
bronșic, bronșitei, hepatitei cronice etc.

Cultura poate să dureze cel mult 4-5 ani,
după care pot să apară goluri datorită epuizării plantelor și ca urmare a efectului gerurilor
din timpul iernii și a lipsei zăpezii.
Cultura de sulfină lasă terenul îmbogățit
datorită prezenței bacteriilor fixatoare de
azot, liber de buruieni, afânat. În ultimii ani
de exploatare a culturii de sulfină pot să apară
goluri ca urmare a înghețului, lucru ce va determina decizia de desființare a culturii.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII

Nu este o specie pretențioasă față de
climă și sol, adaptându-se chiar și în locurile
stâncoase, pe coaste aride, având o plasticitate ecologică mare. Larga utilizare și valențele
terapeutice au dus la necesitatea de a introduce în cultură această specie.

Terenurile unde urmează a se înființa
cultura de sulfină se eliberează de resturile
vegetale de la cultura premergătoare și se
efectuează arătura de toamnă la adâncimea
de 25-30 cm și se lasă terenul să fie expus
temperaturilor scăzute care ajută la obținerea
unui pat germinativ afânat și propice inființă-

AMPLASAREA CULTURII
Fiind o specie perenă, cultura se ampla112
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LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

rii culturii de sulfină.
Dacă terenul este foarte îmburuienat, se
recomandă o erbicidare cu erbicid total sau
cultivarea unei plante care să curețe terenul
în prealabil (cultura premergătoare trebuie
să nu fie din aceeași familie botanică, pentru
că aceasta ar favoriza transmiterea bolilor
comune și creșterea infestării cu acelaș tip de
buruieni).
Cultura de sulfină se înființează prin semănat direct în câmp, primăvara devreme,
folosind 14-18 kg sămânță/ha. Distanța dintre
rânduri este în funcție de utilajul cu care se
face întreținerea culturii (recomandăm 6070 cm), iar adâncimea de semănat 2-3 cm, în
prealabil, ținându-le în apă timp de 3-4
ore. Semințele se umectează cu 24 ore înainte de semănat, apoi se zvântă și se face
semănatul.
Germinarea are loc la 14-21 zile de la semănat. Un procent mic din plante pot înflori
chiar din anul I, majoritatea însă încep să înflorească din anul II de vegetație, în perioada
august-septembrie.
Pentru suprafețe mici de cultură care
au ca destinație producerea de sămânță, se
poate înființa cultura de sulfină și prin răsad
sau prin despărțirea tufei (caz în care aceste
tufe pot fi luate din flora spontană). Plantarea
în ambele cazuri se face după schema 30 cm
distanța dintre plante pe rând și 70 cm distanța dintre rânduri. Aceste metode scurtează
perioada de intrare pe rod a culturii cu 1 an.

Prima prașilă se recomandă a fi efectuată
atunci când sunt vizibile rândurile pentru a
distruge buruienile în faze cotiledonale, evitând astfel îmburuienarea intervalului. Ori de
câte ori este nevoie se face prașila mecanică
pe intervalul dintre rândurile de sulfină și
prașilă manual pe rând de 1-2 ori până când
rândurile sunt vizibile.
La sfârșitul anului I de vegetație, când
plantele se pregătesc să intre în repaus vegetativ, se recomandă efectuarea unei bilonări
care are rolul de a proteja mugurii vegetativi
de la nivelul coletului.
În anii următori, primăvara, prima prașilă
se poate efectua imediat ce terenul permite
intrarea cu un utilaj, se rupe crusta și plantele pornesc foarte bine în vegetație. În anii
favorabili, talia plantelor poate să ajungă la
1,5-2 m. Perioada de înflorire este iulie-august,
moment în care se face recoltarea.

CONDIȚII TEHNICE DE RECEPȚIE

cu posibilități de aerisire, pentru că uscarea
este foarte importantă pentru definitivarea
calitatății materiei prime. Formarea mucegaiului ar determina transformarea cumarinelor
în dicumarol care este o substanță toxică.
Randamentul de uscare este de 3,5-4 :1

ÝÝ

ÝÝ

űű Depozitarea producției

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate corespunzător.

RECOLTAREA
Se face manual prin strujirea ramurilor
(atunci când materia primă solicitată este
reprezentată de flori - flores meliloti) sau
manual cu secera, recoltând vârfurile lăstarilor pe o lungime de 30 cm. Faza de recoltare
este începutul înfloririi, când pe plantă sunt
50% flori deschise.
Uscarea sulfinei se face în spații calde,
generoase, dotate cu sistem de ventilație sau
113

Pentru flori: - flori decolorate maxim 5%; resturi de frunze maxim 1%; corpuri străine
maxim 0,6%; umiditate maxim 12%;
Pentru herba: - lăstari decolorați sau brunificați maxim 5%; corpuri străine maxim 1%;
umiditate maxim 13%.
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DESCRIEREA SPECIEI
Din punct de vedere botanic, specia Nepeta cataria aparține Ordinului Labiales, Familiei
Labiatae, Genul Nepeta și prezintă toate caracteristicile morfologice ale acestei familii:
plantă perenă, erboasă, cu rizomul scurt,
orizontal acoperit de rădăcini brun cenușii,
din care pornesc numeroase tulpini viguroase
cu secțiunea în patru muchii, fistuloasă (goală
la interior), acoperită pe toată lungimea ei de
o pubescență fină.
Talia și aspectul exterior diferă de la o
specie la alta a aceluiași gen: talie redusă, port
pitic cu lăstari subțiri și inflorescențe cu flori
albastre (N. mussini și N. fassini - Foto 1) sau
specii cu talie mare 1,5-2 m înălțime (N. cataria
var.citriodora, N. cataria var. melisoides).
În primul an de vegetație planta formează o rozetă de frunze, apoi în anul 2 planta
formează tulpini florifere cu miros aromat
de lămâie. Florile sunt grupate în verticile și
dispuse la subsioara frunzelor din treimea
superioară a tulpinii florifere. Floarea este
formată din corola bilabiată de culoare

alb-roșiatică violacee. Fructul este o nuculă
elipsoidală, netedă, brune, grupate câte 4 în
caliciul persistent (MMB=0,5 g).
Este cunoscută sub denumirea populară
de cătușnic, iarba mâței, poala Sfintei Mării
(RO), Catmint (EN), katzenmelisse (G), cu referire la faptul că în prezența acestei plante
pisicile manifestă o plăcere deosebită.

Foto 1 — N. mussini (iarba mâței)

Pentru valoarea sa terapeutică și larga utilizare în etnoiatrie, nepeta a fost introdusă în cultură pentru întâia oară în
România, la Cluj, la Stațiunea de plante medicinale (B. Pater,
1923, citat de Leon Sorin Munteanu în Tratatul de plante medicinale cultivate și din flora spontană, 2007). În anul 1977 a fost
selecționată și folosită în cultură populația locală “ De Băneasa”,
care după anii 2000 a intrat într-un con de umbră. Astăzi însă
atenția fitoterapeuților se îndreaptă spre această specie pe
care o revigorează prin introducerea ei în mai multe rețete de
produse naturiste.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL

Foto 2 — herba - proaspătă

AMPLASAREA CULTURII

Fig. 16 — Caracteristici morfologice

MATERIA PRIMĂ

VALOAREA TERAPEUTICĂ

Este reprezentată de nepetae herba
— partea aeriană cu lăstari, flori și frunze,
recoltată în perioada de înflorire (Foto 2, 3).

Nepeta cataria (cătușnică) este bogată în
uleiuri volatile, flavones, acizi triterpenici și
polofenoli, care-i conferă o acțiune sedativă,
tonic amară, fiind utilizată în tusea seacă,
spastic, sub formă de sirop și tinctură.
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Originară din Europa de Est, Asia Centrală și dintr-o parte a
Chinei, a fost naturalizată în Europa, Noua Zeelandă și America
de Nord. Ca urmare, este o plantă pretențioasă la temperatură și la lumină. În absența acestor factori, nepeta produce o
materie primă de slabă calitate, atât cantitativ cât și calitativ.
Umiditatea scăzută influențează în faza de creștere acumularea calitativă, adică dezvoltarea unei mase mari de materie
primă, iar excesul de umiditate în faza de înflorire, influențează
negativ producerea și acumularea uleiului volatil.

Foto 3 — herba – uscată

Se recomandă extinderea culturilor de nepeta în zonele
favorabile din județele Brăila, Ialomița și Călărași.
În condițiie de la Brașov unde specia Nepata cataria este
prezentă într-o colecție de plante medicinale și aromatice
(Foto 4, 5), alături de speciile aparținând aceluiași gen, N. fassini și N. melisoides, s-au făcut studii privind particularitățile
biologice și observații privind parcurgerea fazelor de vegetație.
Cu acest prilej s-a produs sămânță în vederea multiplicării pentru introducerea în cultură.
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DURATA CULTURII
Fiind o specie perenă, nepeta se cultivă fie într-un asolament de perene, fie într-un asolament cu parcelă săritoare,
având o durată de 5-7 ani.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A CULTURII

Fotos 4, 5 —
lot semincer din Brașov

Lucrările solului — se recomandă efectuarea unei
arături adânci la 28-30 cm; primăvara se fac lucrări de pregătire a patului germinativ, astfel încât să împiedice dezvoltarea
buruienilor.
Sămânța și semănatul — nepeta se înmulțește prin semănat direct în câmp și în perioada 20 martie- 10 aprilie este
epoca optimă pentru semănat. Sămânța, conform normelor în
vigoare, trebuie să aibă puritatea 95%, indicele de germinație
70% și MMB= 0,5g.
Pe suprafețe mai mari, semănatul se poate face cu semănătoarea SUP-29, cu brăzdare dotate cu limitatoare de adâncime,
reglate la distanța de 50 cm. Norma de sămânță este 2,5 kg/ha;
se recomandă amestecarea seminței cu balast (nisip, cenușă,
mălai) și cu cca 100 g sămânță dintr-o plantă indicatoare (L.S.
Munteanu, 1990). După semănat, terenul se tăvălugește pentru
a asigura contactul intim dintre sămânță și particulele de sol.
Pe suprafețe mici sau atunci când se dorește inițierea unei
culturi pentru producerea de sămânță, iar materialul biologic
(semincer sau vegetal) este puțin, se poate face înființarea culturii prin răsad sau prin butași înrădăcinați.
Pentru producerea răsadului în spații protejate tip solarii
sau sere, sămânța se seamănă în lădițe și apoi răsadurile se
repică la ghivece, se aclimatizează afară, în tocuri de răsadniță
și în momentul optim se plantează în câmp la loc definitiv.
Pentru înrădăcinarea butașilor se presupune că există cîteva plante mature de la care se pot preleva lăstari semilemnoși
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din care se pot obține butașii; aceștia se pun
la înrădăcinat fie în nisip sau turbă, fie în perlit, astfel încât înrădăcinarea să fie favorizată
de posibilitățile de a menține un mediu umed
și o temperatură destul de ridicată. După
acest proces, când rădăcinile ies prin orificiile
alveolelor unde s-a făcut înrădăcinarea, se
face transplantarea la ghivece unde pot să
rămână până la plantare.
Dacă plantarea nu se poate face până în
luna septembrie, atunci aceasta trebuie amânată până în primăvară când se poate planta
imediat ce se solul s-a zvântat și se poate
realiza pregătirea terenului. În vederea plantării, se deschid rigole la 70 cm distanța între
rânduri și plantarea se face în aceste rigole.

parcurg doar faza vegetativă fără să formeze
tije florifere; în anii următori plantele formează tije florifere având o înflorire abundentă.
La cultura înființată cu răsad sau cu butași
înrădăcinați, înflorirea are loc din primul an
de vegetație.

RECOLTAREA
Se recoltează partea aeriană - nepetae
herba - în faza de început al înfloririi (faza de
început al îmbobocirii), prin tăierea cu secera
la 15-20 cm de la sol (Radu Steluța, M. Toma,
1977). După recoltare se face o prașilă pe interval și după 45-50 zile se poate face coasa a II-a.
Se recoltează pe timp frumos, cu soare, după
ce s-a ridicat roua.
Loturile semincere se recoltează când 60%
din plante sunt ajunse la maturitatea fiziologică.
Uscarea se face pe cale naturală, în spații
aerisite, calde, igienizate și cu posibilitate de
ventilație sau pe cale artificială în uscătoare
la temperatura de 35-40oC. Randamentul de
uscare este de 4-5:1.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
În situația în care, cultura s-a realizat prin
semănat direct în camp, lucrările de întreținere încep imediat ce planta indicatoare începe
să răsară; se începe prășitul între rânduri care
se repetă pe parcursul primului an ori de câte
ori este nevoie, astfel încât să nu fie posibilă
îmburuienarea; în faza de 3-4 frunze adevărate se face și o prașilă manuală pe rând, prilej
cu care plantele se răresc la distanța de 15 cm.
În timpul perioadei de vegetație se fac lucrări de întreținere, astfel încât cultura să nu
se îmburuieneze, indifferent de metoda prin
care a fost înființată.
În primul an de vegetație, la plantele obținute prin semănat direct în camp, plantele

CONDIȚII TEHNICE DE RECEPȚIE
ÝÝ
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Pentru produsul verde se admit:
- impurități maxim 2% frunze îngălbenite,
maxim 1% resturi de tulpini fără frunze
(cotoare);
- corpuri străine organice maxim 0,5%;
- impurități străine minerale maxim 0,25%;

Tehnologia de cultură

Nepeta cataria L. (cătușnic)

ÝÝ

- NU se admit fructificații.
Pentru produsul uscat se admit
- impurități maxim 3% frunze brunificate
și maxim 1% resturi de tulpini fără frunze
(cotoare);
- corpuri străine organice maxim 0,5%
și - impurități străine minerale maxim
0,5%;
- umiditatea 13%;
- NU se admit fructificațiin.

űű Depozitarea producției

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate corespunzător.
Producțiile medii ce se pot obține în condițiile respectării tehnologiei de cultură sunt
de 10-12 to/ha herba proaspătă, respectiv
2,5-3 to/ha herba uscată.

Tehnologia de cultură

Sanguisorba officinalis L. (sorbestrea)
DESCRIEREA SPECIEI
Sanguisorba officinalis (sorbestrea) este o
specie medicinală erbacee, perenă, aparținând
Ordinului Rosales, Familia Rosaceae, Subfamilia
Rosoideae. Este cunoscută sub denumirea
populară de sorbestrea, cebare, cîrligățea,
sîngereasă, sîngerică, sorbitoare.
Planta crește înaltă de 30-90 cm, cu
frunze imparipenat-compuse, lucioase și cu
flori hermafrodite, lipsite de corolă, cu caliciul
din patru sepale, de culoare roșie-închis sau
brună.
Formează la început o rozetă bogată de
frunze sub formă de tufă, din mijlocul căreia
pornesc tulpinile florifere lungi și firave, atingând aproape 30-50 cm, ramificate în a doua
treime și purtând în vârful lor inflorescențele
globuloase de tip capitul sau inflorescențe
cilindice globuloase sau eliptoidale, compacte
roșu purpurii uneori brune.
Fructul este o nuculă închisă în receptacul.
Sămânța rămâne fixată pe axul inflorescenței
și la supramaturare se scutură. MMB = 6 g.
Se cunosc încă circa 30 de specii înrudite

răspândite în zona temperată a emisferei
nordice, dar are ca arie de răspândire o rază
foarte mare, fiind întâlnită în emisfera nordică în Europa, Asia și America de Nord.

Fig. 17 Caracteristici morfologice

MATERIA PRIMĂ
Se folosesc toate părțile plantei și rădăcina
rizomatoasă (herba, rhyzoma cum radicibus)
având un conținut mare de taninuri și uleiuri
volatile. Literatura de specialitate o menționează ca fiind o specie valoroasă din punct de
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vedere terapeutic, datorită efectului antioxidant, antihelmintic, reconfortant, utilizată în
enterocolite, boli renale și ca antihemoragic
datorită conținutului de tanin și datorită efectului de stimulare a diurezei.
120
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Sanguisorba officinalis L. (sorbestrea)

Sanguisorba officinalis L. (sorbestrea)

Rădăcina are efect antiinflamator și antidezinteric. Sucul
proaspăt obținut din frunze este un veritabil remediu împotriva înțepăturilor de insecte. Gargara cu infuzie de sorbestrea
combate inflamaţiile dentare, gingivitele, opreşte sângerările
bucale. Pudra de sorbestrea este eficace în sângerările nazale.
Este deseori citată ca remediu în medicina chineză.
Mai puțin cunoscută în țara noastră ca plantă medicinală,
ea este însă apreciată ca importantă specie furajeră existentă
în conveerul pajiștilor din România, datorită valorii nutritive.
În flora spontană dezvoltă o talie mică, în timp ce în cultură formează o tufă robustă, foarte bogată și în sol un rizom
puternic. Este prinsă în programul nostru de introducere în
cultură tocmai pentru că este o specie foarte valoroasă care
merită adusă în discuție și valorificată mai bine.

AMPLASAREA CULTURII

Foto 1 — floare
Foto 2 — semințe

Nu este o specie pretențioasă, este compatibilă și vegetează
foarte bine într-un amestec floristic, fiind însă (în acest contex)
greu de recoltat. Fiind o specie perenă trebuie amplasată în
afara asolamentului, dar trebuie să urmeze după o plantă care
a lăsat terenul curat de buruieni și chiar cu o structură îmbunătățită (ex: facelia, gălbenele).
űű Durata culturii: este de 4-6 ani.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A CULTURII
Terenurile unde urmează a se înființa cultura de sorbestrea
se eliberează de resturile vegetale de la cultura premergătoare
și se efectuează arătura de toamnă la adâncimea de 25-30 cm;
înghețul și dezghețul vor contribui la obținerea unui pat germinativ afânat și propice inființării culturii de sulfină.
Dacă terenul este foarte îmburuienat, se recomandă o
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erbicidare cu erbicid total sau cultivarea unei
plante care să curețe terenul în prealabil
(cultura premergătoare trebuie să nu fie din
aceeași familie botanică, pentru că aceasta
ar favoriza transmiterea bolilor comune și
creșterea infestării cu același tip de buruieni).
Pentru scurtarea timpului de germinare
se poate practica umectarea seminței cu 24
ore înainte de semănat, după care sămânța se
usucă și se seamănă.
Metoda de înmulțire recomandată este
semănatul direct în câmp folosind norma
de 4-6 kg/ha, efectuat în a doua jumătate a
lunii aprilie. Răsărirea are loc în 12-14 zile de
la semănat. Schema de semănat este aleasă
în funcție de utilajul cu care se face prășitul
pe interval, respectiv 50-70 cm între rânduri.

pentru intrare în repaus vegetativ.
La reluarea activităților în primăvară, se
recomandă efectuarea unei lucrări cu grapa cu
colți reglabili, care are ca scop aerarea tufelor,
îndepărtarea frunzelor necrozate afectate
de iarna care a trecut și stimularea emiterii
de tulpini florifere. Lucrarea se efectuează
perpendicular pe direcția rândurilor reglând
colții grapei cu înclinația reglată în așa fel
încât să nu scoată plantele din rădăcină.
În următorii ani, dacă s-au respectat cerințele tehnologice pentru anul 1 de vegetație, se
vor efectua doar prașile mecanice pe intervalul dintre rânduri și recoltarea.

RECOLTAREA
Materia primă este reprezentată de:
ÝÝ sanguisorbae herba —se recoltează dimineața după ce s-a ridicat roua; lucrarea se face
manual, cu secera, recoltând toată partea
aeriană, deasupra solului la 10-15 cm. Se îndepărtează frunzele brunificate, alte plante
străine sau resturi de tulpini uscate, plantele se așează în coșuri sau saci largi la gură și
se transportă în cel mai scurt timp la locul
de uscare. Randamentul de uscare nu a fost
determinat;
ÝÝ sanguisorbae radix - recoltarea se face primăvara sau toamna în timpul repausului
vegetativ, când toate principiile active sunt
acumulate în rădăcină. Randamentul de uscare este de 2,7-3 :1.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
Imediat ce rândurile sunt încheiate și plantele sunt răsărite, se poate face prima prașilă
manuală pe rând, prilej cu care, acolo unde
plantele sunt foarte dese, se face răritul pe
rând și plivitul buruienilor răsărite pe rând.
ând plantele au ajuns în stadiul 3-4 frunze
se poate prăși mecanic pe interval. Această
lucrare se repetă ori de câte ori este nevoie
(în funcție de gradul de îmburuienare al
culturii, astfel încât cultura să fie curată, fără
buruieni).
Până în toamna anului 1, plantele vor
parcurge faza vegetativă (au doar o rozetă
de frunze bine dezvoltată) și sunt pregătite
122
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Sanguisorba officinalis L. (sorbestrea)
USCAREA
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Stachys betonica (vindecea)
DESCRIEREA SPECIEI

űű Depozitarea producției

Se face pe cale naturală, în spații aerisite,
calde, igienizate și cu posibilitate de ventilație
sau pe cale artificială în uscătoare la temperatura de 35-40oC. Produsul se întoarce pentru a
sigura o uscare uniformă.

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate corespunzător, totul se etichetează.

cioasă (Foto 1, 2). Caracteristicile seminței de
stachys: puritate și germinație 95%, MMB = 1g.

Din punct de vedere botanic, specia Stachys
officinalis (sin. Betonica off., Stachys betonica)
aparține Ordinul Lamiales, Familia Lamiaceae,
Genul Stachys și prezintă toate caracteristicile
morfologice ale acestei familii.
În popor mai este denumită și iarba tâlharului, iarba-tăieturii, iarbă-de-rană, vindecuța,
buruiană de taietură, frunza-tăieturii, iarba
vântuhii, sovârvărița, iarba bubii, cuișoriță,
crețișor, sclipeț sau buruiana de arthritis.
Este o specie perenă, ierboasă, cu rădăcina rizomatoasă, care formează la bază o rozetă bogată de frunze lung pețiolate, cu limbul
cordiform alungit și marginea emarginată. În
anul 2 de vegetație formează 3-4 tije florifere,
patru muchiate și ușor pubescente, care se
ridică deasupra rozetei de frunze atingând
înălțimea de 50-100 cm. Florile simple, labiate, de culoare roșu purpuriu, sunt grupate în
inflorescențe tip spic de 1,5-3 cm. Înflorirea
are loc în iulie-august; fructul este o nuculă
alungită care la maturitate este brun-negri-

Fig. 18 Caracteristici morfologice

MATERIA PRIMĂ
Valoarea terapeutică a plantei este prezentă în toate organele plantei, de aceea materia
primă este reprezentată de:
ÝÝ Stachys rhizoma — rizomul recoltat de la
plante în anul 3 de vegetație. Recoltarea se
face în perioada de repaus vegetativ (toam123

ÝÝ

ÝÝ
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na sau primăvara), se spală la jet rapid de
apă și se usucă;
Stachys herbae — partea aeriană a plantei
recoltată în perioada înfloritului; se usucă
în condiții de igienă;
Stachys flores — florile recoltate separat de
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Stachys betonica (vindecea)

Stachys betonica (vindecea)

restul organelor componente, pentru anumite preparate și
utilizări.

nia, Austria, Anglia, Scoția unde sunt cunoscute multe rețete
etnoiatrice, dar ea apare și în Africa de Nord, Asia, fiind menționată în flora Chinei.

COMPOZIȚIA CHIMICĂ ȘI EFECTELE TERAPEUTICE

Foto 1 — înflorire deplină
Foto 2 — inflorescență (detaliu)

Conține ulei volatil și principii amare care-i dau un parfum
caracteristic; Întreaga plantă conține flavonoide și glicozide
care au o acțiune hipotensivă (scad tensiunea arterială) și astfel
Vindecea este eficientă în reducerea stresului și al anxietății.
Efectele terapeutice sunt:
ÝÝ planta uscată amestecată cu miere de albine ajută în caz de
tuse și multe alte boli ale plamanilor;
ÝÝ recomandată în tratarea bolilor epidemice, cum ar fi ciuma;
ÝÝ vindecă de icter, epilepsie, gută, paralizie, hidropizie, tuse,
răceală, gripă și probleme respiratorii;
ÝÝ sucul din frunze proaspete de Vindecea este bun pentru
mușcăturile cauzate de câinii turbați, dar, 		
este de asemenea folosit și pentru ameliorarea durerilor de
dinți;
ÝÝ pentru tratament la vindecarea rănilor, se aplica direct pe
piele sau sub formă de decoct;
ÝÝ Infuzia de vindecea poate fi folosită și ca apă de gură, dar și
pentru gargară în caz de durere în gât;
ÝÝ Vindecea are taninuri și pentru calitățile astringente este
folosită ca un bun tratament pentru diaree.
Specia Stachys officinalis (vindecea) este considerată un panaceu universal, tocmai pentru că reprezintă un remediu pentru
multe afecțiuni care se adresează atât aparatului digestiv, cât
și aparatului respirator, sistemului nervos dar și aparatului
genital și sistemului endocrin etc.

RĂSPÂNDIRE

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL
Are o plasticitate ecologică mare, ceea ce demonstrează
faptul nu este o specie pretențioasă față de condițiile de climă
și sol și o recomandă pentru introducerea în cultură. De fapt,
vechi scrieri amintesc faptul că era cultivată în grădinile mănăstirilor, în curți individuale, dar și în colecții pe lângă farmacii
și Universități de medicină.
În țara noastră este întâlnită în toate zonele geografice, în
pășuni și fânețe împreună cu alte specii, uneori toxice, făcând
destul de greoaie recoltarea. Acestea, ca și interesul crescând
pentru această specie și dorința de a redescoperi virtuțiile ei,
sunt tot atâtea motive pentru a o introduce în cultură.
Foto 3 — lot semincer

AMPLASAREA CULTURII

Foto 4 — anul II de vegetație

Fiind vorba despre o specie perenă, cultura de Stachys se
amplasează în afara asolamentului. În condițiie de la Brașov,
unde specia este prezentă într-o colecție de plante medicinale
și aromatice, alături de speciile aparținând aceleiași familii,
s-au făcut studii privind particularitățile biologice și observații
privind parcurgerea fazelor de vegetație. Cu acest prilej s-a
produs sămânță în vederea multiplicării pentru introducerea
în cultură (Foto 3, 4).

DURATA CULTURII
Durata culturii este de aproximativ 5-7 ani, cu respectarea
recomandărilor tehnologice.

Este întâlnită în Europa în țări ca Spania, Germania, Româ125
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Stachys betonica (vindecea)

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII
În condițiile experimentale în care am
desfășurat lucrările pentru înființarea unei
sole de producere a semințelor necesare
inițierii culturii de stachys, înființarea culturii
s-a făcut cu răsad produs după toate regulile
în spații protejate, semănând în 2 etape respectiv:
ÝÝ s-a efectuat semănatul în lădițe în a doua
decadă a lunii martie și la sfârșitul lunii mai,
iar plantarea răsadului în cultură s-a făcut
la 45-60 zile de la semănat. Pentru plantarea de toamnă semănatul s-a făcut la sfîrșitul lunii iulie și plantarea la loc definitiv s-a
făcut în a doua decadă a lunii septembrie;
ÝÝ repicat răsadul la ghivece;
ÝÝ aclimatizare în paturi reci;
ÝÝ plantarea răsadului la loc definitiv în cultură după schema de plantare 0,3 x 0,7 m. Se
deschid rigole și se repartizează ghivecele
cu răsaduri, apoi se face plantarea în rigole.
Are un ritm foarte lent de dezvoltare în
primele luni, de aceea cultura înființată prin
semănat direct are tendința de îmburuienare
și nu va înflori în primul an. Pentru simplificarea lucrărilor, recomandăm înmulțirea
prin răsad produs în lunile de vară și plantat
la loc definitiv fie în toamna aceluiași an, fie
în primăvara următoare înainte de a porni în
vegetație.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

CONDIȚII TEHNICE DE RECEPȚIE:

La 5 zile de la plantare se face controlul
prinderii și se completează eventualele goluri
și se poate efectua prima prașilă mecanică,
care se poate repeta ori de câte ori este nevoie pentru a preîntâmpina îmburuienarea
culturii. La sfârșitul primului an de vegetație,
înainte de instalarea temperaturilor scăzute,
ultima lucrare din cultura de stachys este o
bilonare a plantelor, care se face cu mașina de
bilonat cartofi.
Primăvara, la reluarea activității, imediat
ce se poate ieși în câmp, se intră cu prășitoarea și se nivelează rigolele. Plantele vor porni
în vegetație și se va repeta lucrarea de prășit
odată pe lună (în funcție de teren).

Das grüne Produkt ist zugelassen:
ÝÝ Pentru
produsul verde se admit:
- impurități maxim 2% frunze îngălbenite;
- corpuri străine organice maxim 0,5%;
- impurități străine minerale maxim 0,25%;
- NU se admit fructificații.
ÝÝ Pentru produsul uscat se admit:
- impurități maxim 3% frunze brunificate;
- corpuri străine organice maxim 0,5% și
impurități străine minerale maxim 0,5%;
- umiditatea 13%;
- NU se admit fructificații.

Rădăcina (stachys rhyzoma) se recoltează
la desființarea culturii și numai în perioada
repausului vegetativ (primăvara sau toamna).
űű Depozitarea producției

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate corespunzător, totul se etichetează.

RECOLTAREA
Se recoltează partea aeriană — stachys
herba — în faza de început al înfloririi (faza de
început al îmbobocirii), prin tăierea cu secera
la 15-20 cm de la sol. După recoltare se face o
prașilă pe interval.
Loturile semincere se recoltează când 60%
din plante sunt ajunse la maturitatea fiziologică.
Uscarea se face pe cale naturală, în spații
aerisite, calde, igienizate și cu posibilitate de
ventilație sau pe cale artificială în uscătoare
la temperature de 35-40oC. Randamentul de
uscare este de 4-5:1.
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Taraxacum officinale L. (păpădia)

Taraxacum officinale L. (păpădia)
MATERIA PRIMĂ

DESCRIEREA SPECIEI
umbreluțe care ajută la răspândirea anemochoră (cu ajutorul vântului) a semințelor.
Semințele încolțesc relativ repede (10-14 zile),
neavând nevoie de o perioadă de post maturare.
Având o plasticitate ecologică deosebit de
mare, păpădia este întâlnită în toate zonele
geografice ale lumii; de la cea litorală, la zona
alpină, din câmpie la deal.

Cunoscută în tradiția poporului nostru
sub denumirea populară de păpădie, dar și
ca buhă, bășina porcului, cicoare, crestățea,
lăptucă, lilicea, mâță, papalungă, pilug, turci,
curu-găinii, floarea-broaștei, floarea-găinii,
floarea-mălaiului, floarea-sorului, floarea-turcului, flori-galbene, gălbinele-grase, gușa-găinii, ouăle-găinilor, papa-găinii, părăsita-găinilor sau pui-de-gâscă sau în tradiția germană
sub numele de dente de lion, din punct de
vedere botanic, specia Taraxacum officinale,
este o specie perenă, erbacee care aparține
Ordinului Asterale, Familia Asteraceae, Genul
Taraxacum.
Rădăcina este piviotantă, cu ramificații
subțiri pe toată lingimea ei (mai ales în verile
secetoase). Răsare din sămânță, formând în
primul an o rozetă de frunze cu limbul întreg,
vegetează sub această formă și iernează în
fază de rozetă.
În anul al doilea de vegetație, în condiții
climatice favorabile, formează una sau mai
multe tije florifere goale pe dinăuntru care
poartă în vârf o inflorescență- calatidiucaracteristică familiei Asteraceae, formată
din flori ligulate galbene. Inflorescențele se
deschid dimineața și se închid seara și rămân
închise în zilele cu nebulozitate (cer înnorat).
Înflorește din primăvară (mai) până cel
mult la sfârșitul lunii iunie. Fructul este o
achenă însoțiță de un papus de forma unei

melor, inflamației ganglionilor, gutei, litiazei
biliare, litiazei renale. Întreaga plantă conține
un latex care are efect laxative.

Rădăcina — taraxacii radix — recoltată în
perioada de repaus vegetativ (primăvara sau
toamna), când principiile active migrează și se
acumulează în rădăcină;
Frunza — Taraxacii folium — care se
recoltează după ce a trecut faza de înflorire
pentru că determinările privind dinamica
acumulării principiilor active la păpădie au
arătat că în timpul înfloritului planta are cel
mai mic conținut de principii active, atât în
frunze cât și în rădăcină. Din motive tehnice
este interzisă recoltarea frunzelor împreună
cu florile, pentru că acest amestec ar prelungi
foarte mult timpii de uscare, iar puful rezultat
după maturarea florilor ar impurifica iremediabil materia primă.
Herba cu rădăcină — taraxacii herba cum
radicibus - se recoltează primăvara devreme
înainte de formarea mugurilor floriferi.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL
Angesichts der großen Verbreitung von Arten in so vielen verschiedenen Gebieten haben
wir Beweise für ökologische Plastizität. Die einzige Bedingung, die sein Entwicklungspotential
begrenzt, ist starker Sonnenschein; Daher wird,
obwohl die Literatur erwähnt, dass Löwenzahn
die Sonne liebt und wächst nicht im Schatten
(MUNTEANU LS, 2007), das Experiment durch
das Team von Dacia Werk SRL Bod Brasov zeigt,
dass Sonnenbrand stark macht Pflanzen einen
Löwenzahn entwickeln kleine Taille mit wenigen
Rosetten in schlecht entwickelter Rosette; die
Pflanzenhöhe ist nicht höher als 15-17 cm. Die
Kultur im Schatten versteckt (mit Alfalfa, Erbse,
Trigon, Kräuter, Facelia, auch unter den Reihen
von Kartoffel- und Obstbäumen, Löwenzahn
eine Höhe von 30 bis 50 cm erreichen, bildet
gut entwickelte Blätter aller Sprachen).

VALOAREA TERAPEUTICĂ

Fig. 19 Caracteristici morfologice (F.H.Wigg)
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Păpădia conține minerale, vitamine și
oligoelemente, alături de principii amare și
inulină, contribuind la curățarea organismului, favorizarea activității ficatului și bilei; este
depurativă, sudorifică, diuretică, stimulatorie,
fiind utilizată și ca tratament cosmetic pentru un ten mai luminos. Păpădia ajută și la
vindecarea: anemiei, acneei, celulitei, varicei,
reumatismului, hemoroizilor, fermentațiilor
intestinale, tulburărilor de metabolism, ecze-

AMPLASAREA CULTURII
În cultură ascunsă, se vor respecta toate
regulile de amplasare a culturii de bază ca și
zonarea acesteia. Sunt preferate zonele mai
răcoroase, în general cele care sunt favorabile
culturii de umbrire. La Brașov s-au obținut
rezultate bune asociind păpădia cu cartoful,
facelia și cu lucerna.
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Foto 1 — cultură anul I
Foto 2 — cultură anul II

űű Se poate înființa o cultură ce durează 4-5 ani.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A CULTURII

Sunt cele curente pentru cultura de bază
(dacă este prășitoare sau dacă este o neprășitoare).

Sunt cele clasice referitor la modalitatea de pregătire a patului germinativ (arătura de bază, mărunțirea terenului, tasare,
semănat etc), dar strâns legate de planta premergătoare și mai
ales de planta de bază care va face umbrirea. Dacă planta premergătoare eliberează terenul devreme (mazăre, cereale), lăsându-l curat de buruieni și îmbogățit în azot, pregătirea terenului
constă într-o arătură, mărunțirea terenului, tasare, semănat
cu semănătoarea de cereale reglată cu tuburile de distribuție a
semințelor la distanța de 12,5 cm.
Dacă cultura se va înființa pe un teren îmburuienat este
obligatorie curățarea terenului prin erbicidări repetate sau, în
varianta ecologică, trebuie înființată o cultură premergătoare cu
o specie care să inhibe dezvoltarea buruienilor (facelia, mazăre,
borceag).
După valorificarea acestor culturi, se pregătește terenul și se
înființează cultura de bază și odată cu ea și cultura de păpădie.
Amestecul de semințe se va face în funcție de planta de bază
(respectând norma de sămânță recomandată, la care se adaugă
2-3 kg/ha de sămânță de păpădie). În situația cartofului, se recomandă înmulțirea vegetativă a păpădiei, folosind fragmente
de rădăcină recoltate din flora spontană (de aproximativ 3-5 cm
lungime). Această metodă este recomandată și pentru înființarea
loturilor mici de păpădie în livezi pe intervalul dintre rândurile
de pomi (Foto 1, 2).
În cultură pură (fără planta de umbrire), păpădia se poate
înmulți prin răsad semănat în lădițe și apoi repicat în ghivece, răsadul se aclimatizează și apoi se plantează în câmp la loc definitiv.
La 10 zile se face controlul prinderii la plantare, se completează
golurie și se poate efectua prima prașilă mecanică între rânduri.
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minerale.
Rădăcinile mai groase se crapă pe lungime
ca să scurtăm timpul de uscare. În cultură,
se recoltează rădăcina doar la desființarea
culturii; altfel se recoltează doar frunzele prin
tăiere cu secera.

RECOLTAREA

USCAREA

Se face în funcție de tipul de materie primă. Primăvara timpuriu, înainte de formarea
mugurilor florali, se pot recolta plantele întregi (rădăcina cu frunze).
Condițiile de recepție sunt pentru:
ÝÝ taraxacii folium cum radicibus - frunze înegrite maxim 3%; corpuri străine maxim 3%;
umiditate maxim 13%; NU se admit tulpini
cu fructificații și puf;
ÝÝ taraxacii folium - frunze înnegrite maxim 3%;
corpuri străine organice maxim 3%; NU se
admit tulpini cu fructificații și puf;
ÝÝ taraxacii radix - corpuri străine organice
maxim 3%; NU se admit corpuri străine

Se face în spații special amenajate, cu posibilitatea de aerisire și ventilație; randamentul
de uscare este de aproximativ 6:1 pentru frunze, 5:1 pentru frunze cu rădăcină și 4:1 pentru
rădăcini.
űű Depozitarea producției

se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate. În vederea unei depozitări mai
eficiente, materia primă poate fi balotată,
reducând astfel volumul plantelor.
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DESCRIEREA SPECIEI

MATERIA PRIMĂ

Urzica vie mai este cunoscută în diferite
zone sub denumirea de urzică creață, urzică
crăiasă, urzică mășcată, urzică de pădure,
urzică românească. Specia Urtica dioica L. face
parte, din punct de vedere botanic, din Ordinul Lamiales (Labiales), Familia Labiatae (sin.
Lamiaceae), Genul Urtica. Este o plantă perenă,
erboasă, cu rizom stolonifer având o creștere
orizontală.
Formează tulpini anuale erecte, cu o
înălțime de 30-150 cm, care în secțiune sunt
tetramuchiate (caracteristic familiei din care
face parte).
Frunzele sunt opuse, ovate cu marginea
fin serată (zimțată); florile unisexuate dioice
(organele femele sunt amplasate pe indivizi
diferiți față de cele mascule, spre deosebire
de plantele unisexuat monoice la care ambele
tipuri de organe se află pe acelaș individ), sunt
grupate în panicule cu perigon sepaloid, verzi;
fructul este o nuculă cu perigonul persistent.
Înflorirea are loc în perioada iunie-septembrie.
Întreaga plantă este acoperită de peri urticanți și tectori rigizi (Foto 1), care la contactul
cu pielea pot să producă urticarie (blânde
numeroase) și o senzație de amorțeală și

disconfort.
Urzica este o plantă iubitoare de azot,
fapt ce o face să fie frecvent întâlnită în jurul
stânelor, adăposturilor de animale, pe lângă
gospodării, pe platformele de gunoi de grajd,
în tăieturi de pădure.
Foto 1 — Urtica dioica L.

Foto 2 — cultură anul I

Este reprezentată de frunze (urticae folium), de părți
aeriene (urticae herba) și de rizomii cu rădăcina (urticae radix).
Partea aeriană se recoltează în perioada de vegetație, eșalonat, iar rădăcina se recoltează în perioada de repaus vegetativ,
când toate principiile nutritive coboară în partea subterană și
se acumulează aici.
Întreaga plantă conține proteină, aminoacizi, clorofilă, steroli, vitamine (B, C, K), provitamina A.
Frunzele de urzică sunt utilizate pentru extragerea de clorofilă. Ele se recoltează la sfârșitul verii prin strujire, direct de
pe lăstar, folosind mănușa; se usucă în spații bine aerisite, în
strat subțire și repetat se întorc și se aerează. Randamentul de
uscare a frunzelor este de 4,5 - 5,5 : 1.
Părțile aeriene se recoltează periodic prin cosire, începând
cu lunile de primăvară, în mod repetat, astfel încât de fiecare
dată când se recoltează, partea aeriană este crudă, fără fructificații. Randamentul de uscare al părții aeriene este de 6-7:1.
Întreaga plantă are un miros specific și gust amărui.
Partea subterană se recoltează prin dislocare cu sapa,
cazmaua sau cu plugul, se scutură de resturile de pământ, se
spală, se întinde la soare pentru a se zvânta, iar apoi se întinde
în strat subțire în spații acoperite pentru uscare. Randamentul
de uscare este de 4-5:1.

VALOAREA TERAPEUITCĂ
Fig. 20 Caracteristici morfologice

este recomandată ca sursă de clorofilă, în detoxifierea
organismului;
ÝÝ creșterea diurezei și reglarea nivelului glicemic;
ÝÝ în afecţiunile reumatismale, în special guta, precum şi în
unele cazuri de litiază renală.
Studiile ştiinţifice arată că extractele din rădăcină de urzică au efecte favorabile în hipertrofia benignă de prostată şi
ÝÝ
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afecţiuni alergice cum ar fi de exemplu rinita
alergică.
În medicina tradiţională, preparatele din
urzică sunt recomandate în afecţiuni cum ar
fi plăgile atone, ulcerele varicoase sau hemoroizii.

favorabile de cultură.

DURATA CULTURII
Poate rezista 3-4 ani, după care se dislocă rădăcinile și se înființează o altă parcelă,
folosind o parte din rizomii dislocați. Atunci
când nu se dorește valorificarea rădăcinilor în
scop terapeutic, cultura poate să dureze chiar
5-7 ani.

CERINȚE FAȚĂ DE CLIMĂ ȘI SOL
Nu este o specie pretențioasă, de aceea
este considerată cosmopolită, care se simpte
bine în toate zonele lumii unde este întâlnită,
mai puțin în zona arctică. Preferă solurile
drenate, bogate în azot , dar crește foarte bile
la marginea luminișurilor, a drumurilor, pe
lângă case părăsite sau pe lângă adăposturile
de vară ale animalelor.

LUCRĂRILE DE ÎNFIINȚARE A
CULTURII
Sunt cele de pregătire a patului germinativ
printr-o arătură adâncă efectuată toamna,
după ce s-a recoltat cultura premergătoare
(dacă aceasta a existat) sau pentru desțelenirea terenului (în cazul în care avem de-a face
cu o pășune sau un teren nelucrat). În această
situație se poate face o erbicidare totală și se
lasă terenul aproximativ 2 săptămâni pentru
ca erbicidul să acționeze, după care se efectuează arătura de toamnă.
După arătură se lasă terenul să înghețe
peste iarnă și primăvara imediat ce se poate
lucra terenul, se face o discuire și se deschid
rigole după schema de lucru de la cultura
cartofului (distanța de 0,7-1 m între biloane).
În aceste rigole se întind rizomii stoloniferi de urzică ce au fost în prealabil recoltați
prin dislocarea unei culturi mai bătrână sau
a unor locuri unde urzica era prezentă. După
plantare, rigolele se închid, se reface bilonul

AMPLASAREA CULTURII
Dată fiind larga sa utilizare, precum și
datorită faptului că utilizarea părții subterane
presupune desființarea plantelor și afectarea
locurilor de răspândire naturală, se pune tot
mai mult problema introducerii în cultură.
Pentru aceasta sunt recomandate terenurile
care au fost ocupate cu adăposturile pentru
animale și care prin strămutarea acestora au
lăsat terenul foarte bogat în azot.
Urzica, fiind o specie perenă, se recomandă să fie amplasată cultură fie în afara
asolamentului, fie practicarea unui asolament cu parcelă săritoare sau încadrarea ei în
asolamentul cartofului unde găsește condiții
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și în termen de 15-20 zile are loc răsărirea
plantelor (Foto 2).

ze, această lucare se va efectua spre sfârșitul
verii, când tulpinile sunt destul de bătrâne și
este posibilă strujirea. Se strâng în coșuri și
se întind la uscat în strat subțire. Frunzele
de urzică uscate rămân verzi și au un miros
specific. Temperatura de uscare poate să fie
de 50-60oC.
Recoltarea rădăcinilor de urzică se face
în afara perioadei de vegetație, toamna sau
primăvara, înainte de pornirea în vegetație.
Pentru aceasta se cosește scurt, la firul ierbii,
partea aeriană și pe suprafețe mici se dislocă
rădăcinile cu sapa (ele nu sunt situate foarte
adânc). Pentru suprafețe mai mari, dislocarea
se face cu plugul fără cormană sau cu dislocatorul de sfeclă. Indiferent de metoda de dislocare, rădăcinile se scutură, se spală la jet rapid
de apă și se întind la soare până când acestea
se zvântă, apoi se duc în spațiile de uscare.
Se consideră că rădăcinile sunt uscate dacă
acestea se rup ca un vreasc. Randamentul de
uscare este de 4-5:1, iar umiditatea la recepție
este de 13-14%.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE
Constau în efectuarea unor prașile repetate pe toată perioada de vegetație, astfel încât
plantele să crească și să se dezvolte. Această
lucrare se va repeta de-a lungul perioadei de
vegetație după fiecare recoltare.

RECOLTAREA
Pe suprafețe mici recoltarea se face manual cu coasa, iar pe suprafețe mari se poate
efectua mecanizat cu o motocositoare sau
cu un trimer dotat cu cuțit. Primăvara, când
plantele au ajuns la înălțimea de 25-35 cm se
poate face prima coasă și apoi în mod repetat,
pe toată perioada de vegetație, cultura se
cosește. Se pot face 3-4 recoltări de herba.
Plantele se srâng și se duc la locul de uscare unde se întind în strat relativ subțire. Pe
timpul uscării este obligatoriu să se repete întoarcerea plantelor cu furca, astfel încât să se
facă o aerare favorizând uscarea. În caz contrar, plantele pot să mucegăiască. Timpul de
uscare pentru produsul herba este mai lung
decât pentru frunze și acest produs necesită o
atenție mai mare, datorită conținutului ridicat
de apă din produs. Randamentul de uscare
pentru herba este 4,5- 5,5:1, iar pentru frunze
este de 6-7:1
Atunci când se dorește recoltarea de frun-

CONDIȚIILE TEHNICE DE RECEPȚIE
ADMIT:
ÝÝ

ÝÝ
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pentru Frunze: maxim 5% frunze brunificate sau înnegrite; maxim 5% alte părți de
plantă; maxim 2% corpuri străine; umiditate
maxim 14%;
pentru herba: maxim 6% frunze brunificate; maxim 3% tulpini lemnificate; maxim
2% corpuri străine; umiditate maxim 14%;

Tehnologia de cultură

Urtica dioica L. (urzica vie)
ÝÝ

űű Depozitarea producției

pentru rădăcini: maxim 5% rădăcini seci,
cioturi de tulpini; maxim 2% corpuri străine;
maxim 1% umiditate.

Se face în ambalaje de rafie sau hârtie, în
spații salubre, uscate, fără mirosuri străine,
igienizate. În vederea unei depozitări mai
eficiente, materia primă poate fi balotată,
reducând astfel volumul plantelor.
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Dezvoltarea și Formatarea unui
plan de afaceri
Elaborarea unui plan de afaceri permite
formularea ideilor pe scurt și într-o manieră
precisă și conștientizarea oportunităților de
implementare a ideilor.
Un plan de afaceri contribuie la identificarea
obiectivelor pe care un întreprinzător dorește
să le atingă și la modalitatea de realizare a
acestora, precum și la mijloacele și resursele
ce vor fi utilizate. Un plan de afaceri permite
urmărirea progreselor înregistrate, precum
și apariția unor probleme destul de devreme,
oferind astfel posibilitatea de a evita problemele în timp util.
Un plan de afaceri ar putea fi elaborat pentru

diferite perioade - un an, trei sau cinci ani.
Depinde de scopul planului de afaceri. Un plan
de afaceri nu este destinat pentru un moment
în care afacerea este pornită. Întreprinderea
trebuie să revină în mod regulat la planul de
afaceri și să vadă dacă ceea ce este implementat
corespunde cu ceea ce a fost planificat.
Pentru a dezvolta un plan de afaceri este
important să răspundeți la o întrebare: această
informație este esențială pentru cei care o vor
citi?
Fezabilitatea, adecvarea, coerența cu realitatea și limbajul clar sunt premisele unui plan
de afaceri.

Dezvoltarea și Formatarea unui plan de afaceri
ÎNAINTE DE A DEZVOLTA UN PLAN DE AFACERI TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE 7 ETAPE:

1. Identificarea surselor de informare pentru a obține datele necesare
dezvoltării planului de afaceri

Împărtășind experiența sa, un producător de plante afirmă că a studiat o mulțime

ĎĎ de cărți despre plante medicinale înainte de a-și începe activitatea economică. Sfaturi

valoroase ar putea fi găsite pe internet, precum și achiziționate atunci când consultați
un cercetător specializat în plante medicinale, un medic biolog.
Unele familii însă au reușit să obțină informațiile din publicațiile periodice trecute.
Familia a citit inițial articole despre un specialist în cultivarea plantelor medicinale,
pe care ulterior l-a și cunoscut. Familia inspirată de specialist început activitatea de
cultivare, recoltare și prelucrare a plantelor. În prezent, familia poate împărtăși cu
plăcere experiența sa și cu alți producători de plante medicinale, precum și cu alte
persoane interesate.

Sursele informației sunt:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

cărți;
periodice (proceduri, ziare, reviste,
jurnale etc.);
resurse electronice;
acte legale;

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

schițe (hărți, postere, poze, videoclipuri etc.);
materiale de afaceri;
instituții, organizații, afaceri.

Completând metodologia de elaborare a unui plan de afaceri cu exemple practice, autorii au obținut, de asemenea, informații din periodice, resurse electronice și interviuri
cu cultivatorii de plante medicinale.

2. Identificarea obiectivelor planului de afaceri
Obiectivele dezvoltării planului de afaceri sunt să:
ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ
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verifice viabilitatea proiectului sau a
altei idei;
realizeze cel mai avantajos și mai ușor
compromis între intențiile întreprinderii și posibilitățile reale;
definească cu precizie, să conceapă
și să formuleze obiectivele afacerii și

ÝÝ
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tactica pentru atingerea lor;
evalueze obiectiv rezultatele
așteptate.
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3. Identificarea publicului țintă al planului de afaceri, deoarece conți-

5. Colectarea de informații pentru dezvoltarea componentelor

Publicul țintă al planului de afaceri este:

ĎĎ că cele mai gustoase și mai aromate ceaiuri din plante au fost produse dacă se

nutul planului depinde de audiența sa

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

planului de afaceri

În timpul colectării informațiilor pentru elaborarea planului de afaceri, s-a constatat

antreprenori – au rolul de a evalua
cu adevarat avantajele, dezavantajele,
riscurile de afaceri, situația actuală și
perspectivele întreprinderii;
parteneri – când există un plan de
afaceri este mai ușor să negociezi cu
partenerii în legătură cu atragerea
investițiilor și alte aspecte;
investitori - instituții de credit, fonduri de capital de risc;
angajații întreprinderii - în special
dacă întreprinderea este administrată

ÝÝ

într-un mod democratic - fiecare
angajat este informat cu privire la
obiectivele de afaceri, modalitățile de
realizare a acestora și avantajele și
dezavantajele întreprinderii;
furnizori - uneori furnizorii trebuie să
fie familiarizați cu planurile de afaceri
(în special pe termen lung), astfel încât
să vadă în ce scopuri sunt utilizate
bunurile. Poate că este necesar ca un
furnizor să se adapteze și să rearanjeze
ceva.

4. Identificarea structurii generale a planului de afaceri
Structura recomandată a planului de afaceri este următoarea:
Sumar
1. Descrierea întreprinderii și a industriei în care activează
2. Caracteristicile produsului;
3. Analiza pieței;
4. Analiza competitorilor;
5. Planul de marketing;
6. Planul de producție (numai pentru întreprinderile producătoare de bunuri)
7. Planul organizațional
8. Planul financiar
9. Riscuri potentiale
Anexe

ĎĎ
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colectează plantele pe timp uscat și însorit, deoarece atunci concentrația de uleiuri
esențiale este cea mai mare. Nu este recomandat să colectați plantele dimineața
devreme sau seara târziu și nici înainte de ploaie, atunci când florile plantelor sunt
închise. Fazele lunii influențează insignifiant gustul și aroma plantelor. Sunătoarea ar
trebui să se recolteze la începutul perioadei de înflorire, deoarece moliile/fluturii de
noapte ar putea pătrunde în păstăile seminței în timpul uscării, dacă păstăile au fost
recoltate când planta a încetat să mai înflorească. Este recomandat să recoltați menta
înainte de înflorire.
Se recomandă să se usuce plantele la umbră și în aer uscat, eventual legate în mănunchiuri. Dacă se utilizează rafturi de uscare, trebuie asigurat un flux de aer venind din
partea inferioară. Dacă plantele medicinale se usucă prin tehnici tradiționale, fără a
utiliza căldură, ele nu trebuie anterior mărunțite pentru a-și păstra gustul natural.

6. Scrierea planului de afaceri
Tabelul 1 prezintă modul de dezvoltare
a planului de afaceri. După cum se arată în
Tabelul 1, dezvoltarea unui plan de afaceri
începe cu descrierea unei idei de afaceri (Capitolul 2) și cu o examinare a pieței vânzărilor și
a concurenței (Capitolele 3 și 4), urmată de

prezentarea caracteristicilor acestei afaceri
și industriei din care face parte (Capitolul 1).
Cu toate acestea, "planul organizațional" este
conceput atunci când procesul de producție
a fost planificat (Capitolul 6) și este clar de
unde să obțineți finanțarea (Capitolul 8).
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7. Recitirea planului de afaceri

Modul de dezvoltare a planului de afaceri (Tabelul 1)
SECVENȚA DE EXECUȚIE A ACTIVITATILOR

CAPITOLELE

1. 	Colectarea și analiza informațiilor despre produse și
servicii



Capitol 2
Caracteristicile produsului

2. Colectarea și analiza informațiilor despre piața vânzărilor



Capitol 3
Analiza pieței

3. Analiza concurenței



Capitol 4
Analiza concurențe

4	Analiza situației și perspectivele întreprinderii. Analiza
întreprinderii și a situației din industrie



Capitol 1
Descrierea
industriei conexe

5.	Dezvoltarea politicilor de produs, preț, vânzări și
marketing



Capitol 5
Planul de marketing

6.	Identificarea nevoii de resurse de producție și oportunități
de aprovizionare, planificarea proceselor de producție



Capitol 6
Planul producției

7.	Calculul capitalului necesar, identificarea costurilor,
analiza și planificarea performanței financiare. Identificarea surselor de finanțare



Capitol 8
Planul financiar

8.	Elaborarea unui plan organizațional al întreprinderii



Capitol 7
Planul organizațional

9. Managementul potențial al riscurilor



Capitol 9
Riscuri potențiale

10 Dezvoltarea rezumatului planului de afaceri



Rezumat

11.	Formatarea titlului



Titelseite
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Succesul unui plan de afaceri este asigurat
nu numai prin conținutul său, ci și prin stilul
său și modul în care acesta este formatat.

Un plan de afaceri prost formatat, cu greșeli
gramaticale, prea general sau dimpotrivă,
prea concis, nu atrage potențiali investitori.

În dezvoltarea unui plan de afaceri trebuie luate în considerare următoarele reguli pentru
scriere și formatare:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

Propozițiile trebuie să fie scurte,
clare și directe. Nu este nevoie de
prea multe cuvinte și epitete. Nu este
nevoie să implicați prea multe emoții
în planul de afaceri. Nu este o compoziție, ci un set de documente tehnice
și economice. Planul trebuie să fie
laconic și de afaceri. Nu este recomandat să utilizați expresii generale și vagi.
Cititorul unui plan de afaceri percepe
slab compoziții prea academice și
științifice;
Nu este recomandat să folosiți limbaj
prea tehnic și nici termeni complicați.
Planul de afaceri trebuie să fie simplu,
astfel încât să fie înțeles și de către
nespecialiști;
Planul de afaceri trebuie să conțină
numai informațiile care aparțîn problemei - numai informații relevante
(importante). Nu este nevoie să folosim pe scară largă judecăți generale,
"deviații" la teorie;
Planul de afaceri trebuie să fie real,

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
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bazat pe informații adevărate și verificate. Un plan de afaceri "împodobit"
peste măsură nu oferă nimănui nimic
pozitiv și ar putea chiar să facă mai
mult rău. Un plan de afaceri, în principal și în primul rând, este necesar
antreprenorului; în consecință, un plan
părtinitor ar putea dăuna atingerii
scopului;
Planul de afaceri este cartea de vizită
a întreprinderii. Erorile gramaticale,
design-ul urât, datele inexacte și
inconsecvența dăunează prestigiului
întreprinderii și ar putea fi un motivul
unor consecințe negative, de ex. refuzul unui credit sau de investiții;
Fotografii, diagrame, grafice, tabele,
scheme etc. ajută la interpretarea
informațiilor. Aplicarea corectă a
instrumentelor poate spori considerabil impresia despre planul de afaceri,
precum și percepția acestuia;
Este necesar să aveți grijă de structura
planului de afaceri. Textul trebuie
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să fie împărțit în subcapitole scurte.
Diferite culori, fonturi etc. ar putea fi
folosite pentru a evidenția componentele planului de afaceri. Un text bine
structurat și formatat este ușor de citit
și atrage atenția. Este posibil să nu "se
scufunde" într-o mulțime de produse
similare (neatractive) plasate pe masa
unui potențial investitor. Planul de
afaceri trebuie să se evidențieze de
fundal;

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

Propunerile și concluziile cheie trebuie
să fie subliniate în planul de afaceri;
Nu este nevoie să supraîncărcați planul de afaceri cu informații. Dacă este
necesar să explicați natura problemei,
aceast lucru poate fi inclus în anexe;
Trebuie să se aleagă un timp adecvat
pentru a scrie planul de afaceri - trebuie să se facă atunci când nu există
probleme și totul merge perfect;
La elaborarea planului de afaceri este
necesar să se facă trimitere la principiile de planificare (principii de bază).

Principiile de planificare:
dimensiunea recomandată a planului de afaceri este de 30-40 de pagini.
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

Principiul participării - cât mai multț
angajați ai întreprinderii trebuie să fie
implicați în procesul de planificare;
Principiul succesiunii și continuității
- toate planurile funcționale (de
exemplu: planurile de marketing, de
producție, financiare și organizaționale) trebuie să fie interdependente,
derivate între ele;
Principiul flexibilității - planul de
afaceri trebuie corectat dacă se produc

ÝÝ
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schimbări în mediile interne și/sau
externe;
Principiu preciziei și al atenției planificarea trebuie să se bazeze pe o
examinare atentă și exactă a situației,
a tendințelor și a deducerilor reale, a
celor mai recente descoperiri științifice
și să fie motivată științific; planul de
afaceri trebuie să fie la fel de concis
și detaliat pe cât este cerut de circumsțantele interne și externe.
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CUPRINS

PAGINA DE TITLU
Pagina de titlu a planului
de afaceri trebuie să fie laconica și atractivă. Nu trebuie
să conțină detalii și chestiuni
inutile. Pagina de titlu conține numele întreprinderii,
adresa juridică, titlul planului de afaceri și anul concepției acestuia. Informațiile
incluse în planul de afaceri
relevă caracterul multilateral al antreprenoriatului, dar
cel mai important - politica
sa viitoare; prin urmare, un
potențial investitor trebuie
să fie avertizat cu privire la
confidențialitatea
acestor
informații. Din acest motiv,
pagina de titlu ar putea avea
o indicație de confidențialitate. În plus, în pagina de titlu se poate cere returnarea
planului de afaceri autorului,
dacă nu este interesant pentru investitor.

Schițarea capitolelor din planul de afaceri

NUMELE ÎNTREPRINDERII

Un cuprins conține toate detaliile planului
de afaceri, începând cu rezumatul și până la
anexe. Permite găsirea rapidă a informațiilor

necesare. Titlurile capitolelor din cuprins și din
text trebuie să fie identice. Orice capitol are
nevoie de numărul paginii pe partea opusă.

Adresa
Telefon, e-mail __________________

Cuprins
Sumar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONFIDENȚIAL

3.

1. D
 escrierea întreprinderii și a
industriei în care activează .. . . . . . .

Este necesar să returnați planul de afaceri NUME,

2. Caracteristicile produsuluis . . . . . . . . .

dacă nu sunteți interesat de acesta

TITLUL PLANULUI DE AFACERI

Managerul întreprinderii:

Nume Prenume, telefon

Creatorul planului de afaceri: Nume Prenume, telefon

4.
6.

3. Analiza pieței . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

4. Analiza competitorilo . . . . . . . . . . . . . . .

10.

5. Planul de marketing .. . . . . . . . . . . . . . . .

15.

6. Planul de producție . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.

7. Planul organizațional . . . . . . . . . . . . . . . .

20.

8. Planul financiar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.

9. Riscuri potentiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.

Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.

Data inițială de implementare a planului xx.xx.xxxx
Fig. 2. Exemplu de cuprins al unui plan de afaceri

Durata implementării planului xx luni
Locul și anul

Fig. 1 – Aranjarea informațiilor în pagina de titlu
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SUMARUL
Un sumar este un rezumat al planului
de afaceri sau un rezumat al concluziilor
sale cheie. Scopul rezumatului este de a
ajuta publicul țintă să înțeleagă ce include
planul de afaceri și ce aspecte sunt explicate
în detaliu. Rezumatul trebuie să fie concis și
scurt, precum și atractiv și interesant pentru

a suscita interes și o dorință a publicului țintă
de a citi planul de afaceri până la capăt. Aceasta înseamnă că rezumatul trebuie să atragă
atenția nu numai asupra dimensiunii, ci și
asupra calității sale, având în vedere specificul afacerii și interesele planului de afaceri.
Lungimea recomandată a rezumatului este de
150
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1-2 pagini. Poate fi scris doar atunci când toate
celelalte capitole sunt terminate. În timp ce

scriem rezumatul, întreprinderea trebuie să-și
amintească că acesta este cartea de vizita.

Următoarele informații sunt recomandate a fi incluse în rezumat:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

scurtă descriere a întreprinderii
(nume, acționari, locație), caracteristicile situației inițiale de la care începe
activitatea planificată;
descrierea succintă a produsului ce urmează să fie vândut pe piață, indicând
pentru ce este destinat, ce nevoi de
consum există și ce diferențe sunt față
de produsele concurente, accentuând
proprietățile cheie ale produsului;
analiza succintă a pieței produsului, care indică ce consumatori vor
cumpăra produsul, ce cantitate de
produs se preconizează a fi vândută,
care sunt competitorii cheie, precizând
avantajele acestora;

ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ
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scurtă descriere a producției și a managementului muncii la întreprindere,
oferind o perspectivă asupra tehnologiilor sale;
scurtă analiză a posibilelor riscuri;
concluzii concise ale planului de
marketing;
caracteristicile investiției necesare
pentru a începe producția sau vânzarea produsului, indicând sursele de
finanțare;
evaluarea situației și a progresului întreprinderii, precum și a perspectivelor
sale, specificând perioada pentru care
a fost elaborat planul de afaceri.

1. D
 ESCRIEREA ÎNTREPRINDERII ȘI A INDUSTRIEI ÎN CARE ACTIVEAZĂ
Acest capitol al planului de afaceri descrie întreprinderea, proprietarii, afacerea, industria și
mediul antreprenorial în care activează.
În acest capitol este recomandat să includeți următoarele informații despre afacere:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

denumirea întreprinderii, specificând
forma sa juridică;
activitatea economica a întreprinderii;
locația întreprinderii și a afiliaților
(dacă este planificat);
istoricul funcționării întreprinderii sau
a ideii de afaceri;
dimensiunea capitalului social;

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

O descriere a afacerii este prezentată în Tabelul 2.
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proprietarii/acționarii, procentul
acțiunilor din capitalul social;
misiunea întreprinderii: cu ce scop
a fost stabilită și de ce ar trebui să
continue să funcționeze;
obiectivele afacerii (situația pe care
antreprenorul încearcă să o realizeze);
factorii care afectează afacerea.
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Informații generale privind afacerea (Tabelul 2)
CARACTERISTICI

DESCRIERE

Numele întreprinderii, specificând forma sa juridică
Tipul de activitate economică a întreprinderii, specificând codul
CAEN
Numărul de înregistrare a întreprinderii sau alte date de
înregistrare
Adresa legală
Telefon
Adresa de e-mail

Descriind locația întreprinderii, este important să se sublinieze avantajele sau dezavantajele
acesteia, ținând seama de următorii factori:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

nivelul veniturilor;
disponibilitatea forței de muncă;
proximitatea consumatorilor și a furnizorilor de materii prime;

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

posibilități de transport;
documente juridice locale;
taxele plătite.

adăugați o hartă (schemă) la planul de afaceri
sau în anexa acestuia, unde este afișată locația
întreprinderii.
Informațiile privind originea afacerii sunt
prezentate în Tabelul 3.

În procesul de înființare a unei noi întreprinderi trebuie explicat de ce locația a fost
aleasă și modul în care toți factorii menționați
mai sus afectează profitul, costurile și cifra de
afaceri a întreprinderii. Este recomandat să

Informații despre contul bancar

Informații despre istoricul afacerii (Tabelul 3)

Titularul contului
Numărul contului bancar

CARACTERISTICI

Codul SWIFT

Anul și motivele înființării întreprinderii

Numele băncii

Fondatorii, rolul lor în înființarea întreprinderii

DESCRIERE

Schimbarea proprietarilor de la înființare

Adresa băncii

Angajarea proprietarilor în conducerea întreprinderii

Adresa locației de producție/activitate

Realizările actuale ale întreprinderii

Informații despre societatea-mamă (dacă există)
Informații despre companiile fiice (dacă există)
Informații privind întreprinderile afiliate (dacă există)
Locațiile și caracteristicile afiliaților (dacă există)
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Ferma "Rūķīšu tējas" din Letonia își prezintă istoria după cum urmează:

2013

2010

A fost lansată producția diverselor produse din fructe de
pădure - dulcețuri, sucuri și siropuri

ĎĎ

A început producția de ceaiuri din frunze vrac sau ambalate la plic

2002

A fost construită o unitate mare de uscare și ambalare.
Sortimentul de produse a fost extins la 33 ceaiuri mono și
amestecuri de ceai
Ferma începe să-și vândă produsele sub marcă proprie

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Capacitatea unității de ambalare și depozitare a ceaiurilor
a crescut. Ferma a înregistrat 75 de produse până acum

2008

2002

Motive cheie pentru a începe o afacere:

ÝÝ
ÝÝ

doresc să fiu independent și realizat
prin forțele proprii;
consolidarea prosperității familiale;
motivație pentru a reface proprietatea și bogăția;
doresc să schimb viața;
utilizarea vocației educaționale și a
potențialului intelectual dobândit
pe parcursul vieții și al locurilor de

Producția și procesarea plantelor sunt inițiate atât de cei care au experiență în agricultură,
cât și de cei pentru care acest domeniu este

ÝÝ

muncă anterioare;
împlinirea dorințelor și a viselor
personale.

complet necunoscut. Destul de des, ei sunt cei
care au cunoștințe despre agronomie sau dețîn
o fermă.

Întreprinzătorii din Letonia amintesc motive foarte diferite pentru care au început și continuă să
producă și să colecteze plante, de ex:

2000

1997

wurde der Bauernhof "Rūķīšu tēja" gegründet

ĎĎ

ÝÝ

Casa "Rūķīši" a început să producă și să colecteze plante
ÝÝ

Pentru o întreprindere nou înființată
este recomandat să-și schițeze istoria ideii
de afaceri (cum a apărut ideea, ce precondiții

au contribuit la aceasta), indicand motivele
care stau la bază și perioada de înființare a
întreprinderii.
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posibilitatea de a-și extinde și
diversifica activitatea economică
împreună cu creșterea de animale
și producția de plante;
posibilitatea de a-și exploata terenurile moștenite, care nu aveau
o dimensiune mare; din acest
motiv, suprafața nu este suficientă pentru activitățile agricole
convenționale;

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
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terenurile agricole deținute nu
erau adecvate pentru producerea
de culturi agricole; din acest motiv,
cultivarea și colectarea plantelor
era o opțiune;
doresc să schimbe total stilul de
viață, trecând de la oraș la sat și
făcând ceva neconvențional;
doresc să trăiască "verde" și să
fabrice produse sănătoase;
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Un antreprenor din Latgale (Letonia) a spus:

ÝÝ

ÝÝ

încurajarea externă, de ex: de la
întreprinderile de prelucrare a
plantelor care au căutat furnizori
de plante medicinale și colectori de
plante medicinale;
doresc să caștige;

ÝÝ

conștientizarea faptului că fac o
muncă de valoare; împreună cu
cultivarea, colectarea și prelucrarea plantelor, grupurile de
persoane interesate sunt educate,
sporind astfel interesul lor pentru
această industrie și un stil de viață
sănătos.

"Am avut o mică suprafață de teren și încă mai am o zona mică; terenul meu trebuie

ĎĎ să fie exploatat într-un mod care să genereze o valoare adăugată mai mare. Din acest
motiv, am ales să cultiv plante, deoarece terenul nu era potrivit pentru cereale."

Pentru o anumită fermă din Nordul Letoniei, drumul spre activitatea cu plante
medicinale a fost arătat de albine.
"Am avut mai mulți stupi de albine. Am început să căutăm culturi cu nectar pentru a

ĎĎ asigura o hrană bună pentru albinele noastre. S-a dovedit că 80-90% din culturile cu

nectar erau de plante medicinale. Am recoltat o suprafață mai mare decât au nevoie
albinele noastre; prin urmare, am început să ne gândim - poate am putea face afaceri
suplimentare."

Un antreprenor din Vidzeme (Letonia) și-a împărtășit experiența:
Problemele de sănătate din familie au făcut o fermă în Kurzeme (Letonia) să în-

„Am fost rezident în Riga, apoi am locuit în capitală și, ca multe familii de artiști, am

ĎĎ avut o casă la țară. Și am început să ne gândim ce activitate suplimentară putem

face. Am fabricat pâine, am învățat să fermentez frunzele de mar - este o tehnică
națională specifică Letoniei de pregătit ceai, care este similar cu ceaiul negru. De fapt,
am început și m-am gândit de ce un astfel de ceai ar putea fi vândut în Riga? În anii
1990, nici un astfel de ceai nu era disponibil în magazine. Cu toate acestea, nu a fost
ușor. Trebuie să știți dacă există o cerere în piață. Nu mi-a fost frică și m-am gândit că
ceaiul era atât de gustos încât ar fi cerut pe piață cu siguranță!"

ĎĎ treprindă producția de plante medicinale. Prin schimbarea dietei lor - renunțarea

la zahăr, păâne din grâu și cafea și consumarea plantelor care cresc în vecinătate sănătatea s-a îmbunătățit. Pentru a schimba atitudinea în favoarea unui stil de viață
sănătos și ecologic, agricultorii i-au unit pe aceeia care gândeau în același mod și, prin
urmare, a apărut un mediu familiar de sănătate. A face bine pentru natură și pentru
sănătatea proprie este motto-ul acestei asociații.
Dacă este necesar să se utilizeze resursele terenului pentru implementarea ideii de
afaceri, caracteristicile acestora ar trebui să fie date într-un tabel (vezi Tabelul 4).

„Când au început noile vremuri (după ce și-au recăpătat independența), o fabrică
farmaceutică a început să caute pe cineva care să-i producă plante și am aplicat. La
începutul anilor 1990 am fost instruiți și după un an am avut prima recoltă. Au fost
cultivate aproximativ 30 de plante medicinale, dar numai două dintre ele au avut
o recoltă bună. La început, fiecare a trebuit să cultive valeriană, dar mai târziu am
cumpărat răsad de sunătoare și am achiziționat semințe de măghiran și mușețel.
Acum cultivăm peste 20 de plante diverse."
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Caracteristicile resurselor terenului (Tabelle 4)
UTILIZAREA TERENULUI

SUPRAFAȚA, H

1. Suprafața totală a terenului
2. UAA

O altă fermă spune că este dificil să spună cu exactitate ce suprafată este cultivată

TOTALUL
SUPRAFEȚEI
UTILIZATE, %

SUPRAFAȚĂ
AGRICOLĂ
NEUTILIZATĂ, %

100



100

Teren arabil

ĎĎ cu plante medicinale, deoarece plantele cresc atât în zona de 29,6 ha a terenurilor

agricole deținute de fermă, cât și în pădurile apropiate. Fermierii adună frunze și
fructe de zmeură, afine, muguri de mesteacăn din cele mai apropiate păduri, precum
și multe altele.
O altă fermă spune că suprafața ei este foarte mare, deoarece culturile de grădină

ĎĎ sunt combinate cu ceaiuri. În total, ferma are o suprafață de 148 ha. Ferma deține o
mulțime de pajiști sălbatice care sunt cosite târziu, permițând astfel plantelor să-și
răspândească semințele. Câmpurile extinse pe care sunt cultivate plantele sunt de 5
hectare.

Pajiști
Pășuni
Livezi de fructe

Pentru a caracteriza proprietarii de capitaluri proprii și de acțiuni de capital propriu, se recomandă completarea Tabelului 5.

4. Suprafața UAA închiriată
5. Suprafața agricolă nefolosită



Pădurex



Suprafața sub clădiri



Drumuri, șanțuri



Arbuști



Mlaștini



		 ...



ĎĎ

De exemplu, unii antreprenori lucrează 40 hectare de teren. Pentru că cererea pentru
cerealele produse a scăzut, antreprenorul a decis să cultive plante medicinale. Solul
sărac, infertil s-a transformat în cea mai bună soluție. În prezent, 12 ha din suprafața
totală a fermei sunt semănate cu plante medicinale, pe 8 ha se cultivă arbuști (aronia.
coacăz negru, gutui, păducel), în timp ce celelalte terenuri sunt cultivate cu culturi de
nectar (limba mielului, facelia, isop, măghiran, echinacea și trifoi dulce galben). Din
pajiștile și pădurile locale antreprenorul colectează crețușcă, arțar și mesteacăn și
frunze de zmeură.
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Caracteristicile proprietarilor de exploatații agricole (Tabelul 5)
NUMĂR

3. Suprafața agricolă a fermierilor

PROPRIETARII DE
ACȚIUNI

TIPURI DE PROPRIETATE
PREZENTE LA CAPITAL

NUMĂRUL
ACȚIUNILOR
DEȚINUTE

PROCENTUL
ACȚIUNILOR
DEȚINUTE

Nume și prenume
persoană fizică

 privat
 deținut de stat
 municipal
 mixt

50

42

Numele firmei

 privat
 deținut de stat
 municipal
 mixt

60

50

3.

Municipiu

 privat
 deținut de stat
 municipal
 mixt

10

8

4.

...

 private
 deținut de stat
 municipal
 mixt

1.

2.

160

Cum se planifică o afacere?

Cum se planifică o afacere?

Schițarea capitolelor din planul de afaceri

Schițarea capitolelor din planul de afaceri

afacerii în planul de afaceri, deoarece
permite partenerilor, angajaților, clienților și
investitorilor să se convingă de necesitatea
și rolul afacerii, precum și de oportunitățile
de creștere. Misiunea arată sensul existenței
întreprinderii și obiectivul general.

Dacă numărul proprietarilor nu depășește 10, informațiile despre toți proprietarii
trebuie să fie prezentate în Tabelul 5. Dacă
numărul de proprietari este mare, trebuie
prezentate informații numai despre cei care
dețîn mai mult de 10%.
Este preferabil să dezvăluiți misiunea

Misiunea este întotdeauna unică, individuală, iar natura ei este determinată de următorii factori:
ÝÝ

ÝÝ

istoria întreprinderii - succesele și eșecurile acesteia, experiența, activitățile
economice convenționale, clienții;
cultura întreprinderii - un sistem de

ÝÝ

valori și norme interne, natura relațiilor reciproce între angajați;
structura puterii - stilul de conducere,
încrederea între manageri și angajați.

ze mediul.
MADARA a fost creat pentru a vă permite să utilizați cea mai potrivită și naturală
eco-cosmetică soluție, indiferent în ce parte a lumii vă aflați.
Planul de afaceri indică de asemenea
obiectivele/scopurile întreprinderii - parametrii de performanță ai afacerii - a căror
realizare este definită în misiunea întreprinderii și spre care este orientată activitatea
economică a întreprinderii.

Targets of the business and sub-target indicators (Tabelul 6 )
TARGETS

SUB-TARGET INDICATORS

Piețe

 Cota de piață, cifra de afaceri, intrarea pe noi piețe

Profitabilitate



Stabilitate
financiară

 Bonitate, lichiditate, nivelul de auto-finanțare, structura capitalului

Obiective sociale



Satisfacția față de locul de muncă, nivelul de protecție socială, integrarea
socială, dezvoltarea personalității

Prestigiul și poziția
în piață



Independența, imaginea în societate, atitudinea față de climatul politic,
recunoașterea în societate

Inovația



Producția de noi bunuri, intrarea în noi piețe, aplicarea noilor tehnologii,
utilizarea noilor tehnici de gestionare a producției

Personal



Nivelul veniturilor, locurile de munca interesante și cu mai multe fațete,
condiții de muncă mai bune, creșterea nivelului carierei

Misiunea întreprinderii trebuie să cuprindă:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

obiectivele ce trebuie atinse;
aria de activitate economică a
întreprinderii;
codul moral al întreprinderii (imagi-

ÝÝ

nea, valorile sale etc.);
tehnicile folosite pentru a face
afacerea.

Misiunea trebuie exprimată într-un mod destul de similar și usor de perceput.

ĎĎ

Societatea pe acțiuni " MADARA Cosmetics" a fost înființată în anul 2006, iar brandul MADARA, reprezentat de companie, a fost pionierul local în domeniul produselor
cosmetice. Misiunea MADARA este de a oferi în mod deliberat oportunitatea de
a utiliza cosmetice ecologice, naturale, eficiente și cu adevarat sigure pentru cât
mai multe femei din lume. Marca MADARA dorește ca eco-cosmeticele produse de
compania "MADARA Cosmetics" să fie disponibile oricărei femei. Fiecare femeie merită
să aleagă și să obțină cele mai bune produse cosmetice ecologice, cele mai sigure și cele
mai eficiente, ceea ce ii permite frumuseții ei naturale să înflorească și să nu deteriore161

Trebuie să se ia în calcul că obiectivele
unităților organizaționale individuale trebuie
să fie armonizate și să fie în concordanță cu
obiectivele generale ale antreprenoriatului.
Obiectivele antreprenoriatului sunt stabilite
în șapte domenii (Tabelul 6).

Profitul, marja de profit net, rentabilitatea capitalului propriu, marja de
profit brut și alte tipuri de marje de profit
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Obiectivele trebuie să fie:
ÝÝ
ÝÝ

Analiza SWOT a întreprinderii (idei) — (Tabelul 7)

exprimate cantitativ;
încadrate în timp;

ÝÝ

reale și realizabile.

Întreprinderea "Dr. Tereško tējas" a lansat un motto:

ĎĎ

"Lăsați plantele din grădina lui Dumnezeu să dea sănătate și putere tuturor oamenilor din lume și în special celor din Letonia."

Este recomandat să efectuați o analiza
SWOT pentru a arăta factorii care afecteaza
antreprenoriatul în planul de afaceri. Analiza
SWOT este unul dintre instrumentele clasice
de analiză a mediului antreprenorial. Unul
dintre avantajele analizei SWOT este că atât
factorii interni, cât și cei externi pentru întreprindere sunt examinați. O analiză a mediului
extern identifică ce ar TREBUI făcut de către
întreprindere. O analiză a mediului intern
identifică ce POATE întreprinderea să facă.

Antreprenorul nu este capabil să influențeze
mediul extern - poate fi doar examinat - în
timp ce mediul intern este cel care poate fi
îmbunătățit (prin rearanjare, optimizare,
crearea condițiilor favorabile), ceea ce duce
la schimbări calitative și cantitative semnificative. Analiza SWOT este utilă și convenabilă
pentru a efectua analize PERIODICE ale factorilor care afectează. Tabelul 7 oferă o listă
generală de factori potențiali.
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PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Capacitate

Capacitate insuficientă

Avantaj competitiv

Dezavantaje competitive

Resurse, angajați

Finanțe

Experiența, cunoștințe, informați

Imperfecțiune

Rezerve financiare, profit

Termene limită și probleme

Marketing - accesibilitate, distribuție, conștientizare

Deficit monetar

Aspecte inovative

Absența simțului

Locație geografică

Slaba percepție a informației

Preț, calitate

Lipsa de moralitate, încredere, conducere

Calificare, certificare, acreditare

Acreditare, certificare

IT, comunicare, sisteme

Procese și sisteme

Cultură, atitudine, comportament

Management slab

Management
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Expansiunea pieței

Influența politică

Slăbiciunea competitorilor

Efectul actelor jurdice

Tendințe în productie și stil de viață

Impactul mediului înconjurător

Progresul și inovația tehnologică

Dezvoltarea IT

Impactul global

Intențiile competitorilor

Noi piețe, nișele piețelor

Cererea pieței

Exporturi, importuri

Noi tehnologii, servicii

Noi contracte

Cei mai importanți clienți și contracte

Dezvoltarea produsului

Bariere

Informații și cercetare

Pierderea angajaților cheie

Distribuire, cooperare

Pierderea suportului financiar

Cantități, produse, economii

Economie – domestică, straină

Impactul sezonului și a vremii

Impactul sezonului și a vremii
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Am Ende von Capitol 1 gibt der Geschäftsplan die Merkmale der Branche an, in der das
Unternehmen tätig ist und in der folgende Informationen bereitgestellt werden:

Un antreprenor de produse organice își împărtășește experiența:
"Am putea crea interes pentru noi în lume prin colectarea plantelor din flora spon-

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

particularitățile industriei;
indicatorii cheie ai industriei, pe baza
datelor statistice;
tendințele din industrie și o analiză a

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

tendințelor;
ciclurile și sezonalitatea în industrie;
perspectivele industriei;
potențialul de export din industrie.

Înaintea începerii afacerii, este important să fiți familiarizat în ansamblu cusituația

ĎĎ din industrie pentru a înțelege ce ar putea aștepta antreprenorul.

Cultivarea, recoltarea și prelucrarea plantelor implică diverse activități, prin aceasta
oferind oportunități atât pentru agricultura convențională, cât și pentru cea ecologică.
Trebuie să înțelegem că alegerea tipului de activitate economică ar putea fi asociată cu
certificarea, cu mai multă pregătire și cu diferite cerințe stabilite de legislația națională
și a UE. Ideile despre stilul de viață sănătos, produsele ecologice și "pure", inclusiv
medicamente, nutriție, produse cosmetice, produse chimice de uz casnic etc., devin din
ce în ce mai populare în lume; prin urmare, se poate afirma că aceste produse sunt la
mare cerere.
"Când am vizitat o expoziție în străinatate, de exemplu, în Anglia, am putut vedea că
producătorii au oferit o mulțime de produse procesate: extracte, uleiuri, deodorante,
ape florale. Și totul a fost în mare parte "organic".
În același timp, colectorii de plante recunosc că devine din ce în ce mai dificilă colectarea plantelor din flora spontană, în special în localitățile unde se practică agricultura
intensivă. Pajiștile necontrolate, cu o mare varietate de plante, devin rare.
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ĎĎ tană, în special pentru că nu putem produce plante ieftine, în comparație cu orice altă
țară. Este posibil să producem mentă ieftină, valeriană și tot ce ar putea fi cultivat.
În prezent, avem încă plante sălbatice, dar ele devin din ce în ce mai puține. Din
cauza agriculturii intensive, terenurile sunt lucrate până la marginea șanțului, iazului
și lacului, pădurile sunt înregistrate și, de asemenea, stropite. Chiar și toate grămezile
de pietre sunt stropite! Nu știu de unde aș mai putea găsi salcie în cațiva ani. Urzica
este rară acum."

Tendințele legate de productia și prelucrarea plantelor și utilizarea lor în fabricarea de
alte produse trebuie să fie identificate, deoarece tendințele afectează direct perspectivele unei potențiale întreprinderi. De exemplu, astăzi este posibil să se cultive anumite
părți ale unei plante într-un laborator, care sunt apoi folosite pentru a produce
anumiți compuși organici pentru a crea anumite produse cosmetice. Astfel de soluții
tehnologice pe viitor ar putea reduce cererea pentru plantele cultivate în mod natural.
Întreprinzatorii din Letonia admit că în industrie există o concurență dură din cauza
producătorilor și prelucratorilor interni și străini; în plus, fabricarea aceluiași produs
în Letonia și, de exemplu, în țările din Sudul Europei (România, Bulgaria), unde
clima este diferită, este o provocare total diferită. Mediul pentru antreprenoriat,
politicile fiscale, cerințele de control, disponibilitatea forței de muncă sezoniere,
condițiile climatice, infrastructura și alte aspecte sunt foarte diferite între țări și chiar
între regiunile acestora; din aceste motive, trebuie să înțelegeți dacă afacerea este
profitabilă și ar putea fi implementată în locația respectiva. Producătorii de plante
medicinale admit că este mult mai dificil pentru o fermă să rezolve problemele de
ambalare și depozitare a produselor și să reducă costurile și, de asemenea, să obțină
un profit dacă ferma este situată într-o zona îndepărtată, la distanță de capitală sau
de piața vânzărilor. Prin analizarea cu atenție a situației, este posibil să se obțină
profituri. Cu toate acestea, inițial, mulți potențiali antreprenori au o dezamăgire cu
privire la investițiile necesare, profiturile potențiale, forța de muncă, piața vânzărilor
și stabilitatea industriei.
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Un antreprenor consideră că producția de plante medicinale este o afacere de viitor,
determinată de interesul tot mai mare pentru un stil de viață sănătos.

Unele ferme își descriu produsele, în felul urmator:
Principala parte a veniturilor este generată de vanzările de ceai. Ceaiurile sunt pre-

ĎĎ

"Îmi plasez în mod regulat ceaiurile pe diverse piețe "verzi" și observ că, cumpărătorii
achiziționează de acolo și nu mă pot plânge de vânzările mele. Oamenii sunt înfometați pentru produse pure. Clieții din Scandinavia, unde stilul de viață verde devine tot
mai popular, și-au manifestat interesul de asemenea; cu toate acestea, deși ceaiurile
aromatice s-ar putea produce și în altă parte decât în Letonia - mulți nu știu cum să o
facă", a recunoscut antreprenorul.

2. CARACTERISTICILE PRODUSLUI
Descrierea unui produs trebuie să sublinieze proprietățile excelente ale produsului, care
ar putea atrage cumpărătorul. Efectul pozitiv
al utilității trebuie identificat (particularitățile
produsului, de care beneficiază cumparatorul,
care îl face pe cumpărător să cumpere produÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

sul), care determina rentabilitatea afacerii (cost,
preț) și expansiunea viitoare a afacerii.
Acest capitol caracterizează cuprinzător toate tipurile de produse, pe care
întreprinderea le oferă pieței, furnizând
următoarele informații:

lista de produse oferite;
aspectul exterior al produsului;
proprietățile cheie ale produsului și
beneficiile pentru potențialii cumpărători, precum și o comparație a produsului cu produsele concurente;

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Acest capitol al planului de afaceri trebuie
să se refere la tot ceea ce generează venituri
pentru antreprenor. În cazul în care numărul
de produse oferite este mare, se recomandă
gruparea produselor și includerea unei liste

protecția produsului și a proceselor de
producție;
caracteristicile produselor exportate și
perspectivele exporturilor;
viabilitatea produsului;
portofoliu de produse planificate în
viitor.

complete a acestora în planul de afaceri, într-o
anexă, dar acest capitol trebuie să se concentreze asupra produselor defalcate pe grupuri.
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ĎĎ parate conform principiului - ceaiurile trebuie să fie sănătoase și să aibă un gust bun.

Ceaiurile produse de ferma sunt specifice, deoarece plantele sunt cultivate numai prin
tehnici organice. Familia produce majoritatea materiilor prime în ferma sa. Ferma
are peste 30 de soiuri de mentă. Ceaiurile nu conțin agenți de ameliorare a gustului,
plantele nu sunt încălzite, ci uscate într-un uscator de tip solar. În ceea ce privesc amestecurile de ceai, unele plante salbatice se adaugă plantelor crescute, iar plantele locale
sunt bine acceptate de corpurile noastre. Rețetele de ceai se bazează pe experiența
îndelungată a familiei și pe cooperarea cu clienții săi. Unele rețete au fost constante
timp de zece ani. De asemenea, sunt create noi rețete. Totodată, ferma obține venituri
din producția de pungi de ceai. Din mai 2017, ferma oferă o serie de creme cosmetice,
compuși hidratanți, unguente și balsamuri pentru aromoterapie și reflexologie. Aceste
produse sunt preparate folosind plantele cultivate de fermă și tincturile sau infuziile
realizate din plante. Ferma oferă și vizite la fermă și seminarii.
Ferma "Rūķīšu tēja" oferă produse naturale, gustoase și aromate din natura Letoniei,

ĎĎ pe tot parcursul anului. De la începerea activității, mărimea fermei a crescut de la

mai puțin de un hectar, la mai mult de 30 de hectare, unde se cultivă mai mult de
40 de plante. Produsele brute culese cu atenție se transformă în mai mult de 80
ceaiuri sub marca "Rūķīšu tēja", iar întreprinderea este una dintre cei mai mari și mai
recunoscuți producători de plante medicinale din Letonia. Sortimentul larg de ceaiuri
este completat de produse din fructe de pădure - gemuri, siropuri și sucuri - preparate
în conformitate cu rețetele tradiționale, folosind fructe de pădure și sirop de sfeclă
de zahăr. Ferma oferă sucuri, siropuri și gemuri din afine de pădure și merișoare
bogate recoltate în Letonia că produse exclusive. Gustul, aroma și culoarea saturată a
produselor provin din proprietățile naturale ale plantelor, fără adaos de substanțe de
ameliorare a aromei, culorii și agenți de îngroșare. Produsele sunt fabricate folosind
tehnologii, care păstrează substanțele valoroase ale plantelor cât mai mult posibil.
Scopul principal al unui produs este de a satisface nevoile clienților; în consecință,
sarcina unui plan de afaceri este de a specifica beneficiul principal al produsului,
punând accent pe nevoile, pe care le îndeplinește produsul și nu doar pe caracteristicile tehnice ale produsului. De exemplu, persoanele nu cumpără o pastă de dinți
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(produs), cumpără încrederea că respirația lor nu este neplacută altora (beneficii);
fermierii nu cumpără îngrașăminte, cumpără mai multe cereale pentru a fi disponibile
în depozitele lor.
Der Hauptzweck eines Produkts ist es, die
Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen; entsprechend, die Aufgabe eines Geschäftsplans ist,
den Hauptnutzen von dem Produkt zu spezifizieren und den Fokus auf den braucht das
Produkt und nicht nur die technischen Eigenschaften des Produkts. Zum Beispiel kaufen

Menschen keine Zahnpasta (Produkt), sie
kaufen Vertrauen, dass ihr Atem nicht unangenehm für andere ist (Nutzen); Landwirte
kaufen keine Düngemittel, sie kaufen mehr
Getreide, um in ihren Lagerhäusern verfügbar
zu sein.

În descrierea unui produs, planul de afaceri trebuie să se concentreze asupra:
ÝÝ
ÝÝ

zonelor de aplicare a produsului;
factorii de atractivitate a produsului
(Figura 3);

ÝÝ
ÝÝ

avantajele produsului și factorii care îl
asigură;
dezavantajele produsului și căile de
eliminare a acestora.

OPORTUNUTĂȚI
DE CUMPĂRARE
ECOLOGIC

UTILITATE

PREȚ

CALITATE

Factorii de
atractivitate ai
produsului
IMAGINEA
PRODUSULUII

AMBALAJ

FORMĂ

DATĂ EXPIRARE
BRAND

Fig. 3. Factors of attractiveness of a product
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"Ceaiurile din plante reprezintă una dintre utilizarile plantelor medicinale. Chiar dacă

ĎĎ nu pot înlocui medicamentele în termeni de eficacitate, ele reduc riscul de îmbolna-

vire, ajutor în caz de boli cronice și boli ușoare, precum și îmbunătățirea sănătății
generale", spune un biolog cu experiență, doctor în știinte biologice și specialist în
plante, Dailonis Pakalns. El explica faptul că dietele de toamnă și de iarnă trebuie
să includă ceaiuri pe baza de plante pentru a se pregati pentru perioada de iarnă pentru a optimiza tranziția organismului de la sezonul cald la rece și pentru a ajuta
organismul să se adapteze la schimbările negative din mediu: temperaturi ambientale
scăzute, ploi de toamnă și ceață.
Dailonis Pakalns subliniază că plantele sursă de medicamente joacă nu numai un

ĎĎ rol de remediere - rolul ceaiurilor din plante în diete crește, deoarece în multe cazuri,
aceleași plante medicinale sunt folosite pentru producerea de ceaiuri, condimente,
suplimente nutritive, produse dietetice și produse de aromaterapie care, la diferite
niveluri, afectează funcțiile organismului și acționează că remedii, care sporesc
bunăstarea și confortul vieții. În plus, în orice caz, componentele active ale plantelor
afectează funcțiile organismului cu o intensitate variabilă, în funcție de doză.

Se recomandă agregarea avantajelor și dezavantajelor produsului în Tabelul 8.
Caracteristicile avantajelor și dezavantajelor produsului (Tabelul 8)
PRODUSE

Avantaje

PRODUSE

Ce anume le asigură?

Dezavantaje

Cum să le evităm?

Prioritatea fermei "Rūķīšu tēja" este de a furniza produse de înaltă calitate. Aproxima-

ĎĎ tiv 95% din produsele sale de ceai se usucă în fermă, pentru a putea controla calitatea
și a crea produse de înaltă calitate. Cele mai sănătoase și cele mai necesare substanțe
pentru organismul uman sunt cele prezente în plantele și fructele cultivate în zone de
la aceeași latitudine.

Planul de afaceri trebuie să descrie aspectul exterior al produsului, cum îndeplinește
cerințele design-ului modern. Este util să
includeți în planul de afaceri fotografii, schițe
și desene tehnice.
Planul de afaceri trebuie să specifice modul
în care produsul este diferit de produsele
concurenților. Dacă nu există diferențe, planul
de afaceri trebuie să indice modul în care
întreprinderea intenționează să atragă clienți.

Fiecare cultivator de plante se confruntă
cu întrebari: Ce voi produce? Cum vor fi diferite de cele de pe piață, ceaiul meu, medicamentele pe bază de plante, uleiurile sau alte
produse? Fiecare antreprenor are experiență
și tactica proprie. Unii dintre ei cultivă ceea
ce este ușor de cultivat în condițiile Letoniei
și sunt solicitate pe piață (de exemplu, mușețelul, gălbenele, mentă), în timp ce alții își
asumă un risc și cresc plante exotice.

Alegerea unei specii de a fi cultivată este în mare măsură determinată de cerințele
solului și cele climatice. De exemplu:
"Problema cu cultivarea plantelor este că fiecare plantă are nevoie de ceva diferit. De
exemplu, menta are nevoie de un sol umed și destul de usor, deși îi place și lutul - și
avem soluri argiloase. Este posibil să nu plantați menta în acelasi câmp timp de
douăzeci de ani, deoarece nu crește. Pur și simplu se pierde și moare; numai menta de
apă și spearmint cresc în natură."

ĎĎ

Alegerea plantelor salbatice care se colecteaza depinde de cererea pieței și de disponibilitatea plantelor, în special:
"Din primul an, găsesc mereu cumpărători străini, care sunt interesați de urzică, frunze de capșuni, ciuperci de pamant. Cu toate acestea, dacă stropiți câmpul și controlați
buruienile, nu vor exista paraziți. Străinii sunt gata să plătească mult pentru că nu au
această plantă. Americanii au spus: nu mai putem avea păpădie, din cauza agriculturii intensive și a zonelor construite."
Cum va arăta produsul final, depinde cu ce scop este folosit ulterior. Există cultivatori

ĎĎ

171

172

Cum se planifică o afacere?

Cum se planifică o afacere?

Schițarea capitolelor din planul de afaceri

Schițarea capitolelor din planul de afaceri

care își vând plantele medicinale crude, în cantități mari, către fabricile farmaceutice
și către alte firme, pentru prelucrare. În acest caz, nu este necesar să se gândească, de
exemplu, la atractivitatea ambalajelor pentru consumatorii finali, deoarece cele mai
importante calități ale ambalajului sunt capacitățile sale de a proteja medicamentul,
pe baza de plante, de impactul extern, de deteriorare și paraziți. Cu toate acestea,
dacă produsul este ambalat în cantități mai mici și destinat consumatorilor individuali, aspectul produsului și al ambalajului, precum și funcționalitatea acestuia sunt
importante. Producatorii acordă atenție dezvoltării mărcilor și recunoașterii fermelor
lor.

De exemplu, întreprinderea "Dr. Tereško tējas" exportă ceai în cantități mici în
Irlanda, Regatul Unit, Germania și SUA, în special pentru comunitatea letoniană.
Alți cultivatori și procesatori de plante medicinale își vând produsele în Lituania,

ĎĎ Germania și Regatul Unit. Găsirea oportunităților de export se realizează în colaborare cu Agenția de Investiții și Dezvoltare din Letonia (LIAA).

Un antreprenor își împărtășește experiența:
"Aproape în fiecare an primim oferte pentru exportul produselor noastre, dar întotde-

Este util să aveți grijă de protecția
proprietății intelectuale. Toate produsele,
ideile și tehnologiile noi ar trebui brevetate.
Planul de afaceri trebuie să descrie situația
legată de brevete și proprietate intelectuală,
precum și de alți factori, care ar putea servi

drept avantaj față de concurenți sau poziția
lor dominantă în industrie. Trebuie descrise
toate activitățile de cercetare și dezvoltare,
care trebuie efectuate înainte de introducerea pe piață a produsului. Trebuie specificate
costurile suportate și timpul petrecut.

ĎĎ auna ne confruntăm cu problema că nu putem furniza cantitatea necesară, deoarece
implică muncă manuală. Putem, desigur, să angajăm mai mulți oameni, dar acestea
sunt lucruri foarte exclusiviste și destul de scumpe. Știm că foarte mulți oameni le
apreciază și luăm comenzi individuale. Am primit o oferta de la americanii letonieni,
dar există o problemă - nu este permis importul de produse pe bază de plante în
SUA - există restricții stricte. Putem să ne concentrăm numai pe piața europeană.
Am oferit produsele noastre în Japonia, însă nu s-a stabilit o bună cooperare cu un
intermediar. Interesul pentru produsele noastre este obișnuit, dar nu suntem încă
pregătiți pentru asta. Dacă primim o ofertă specială, am vrea să o onorăm.”

În Letonia, producătorii și procesatorii de plante medicinale folosesc o oportunitate

ĎĎ de brevetare a produselor lor, de ex. proprietarul individual IK "55 mārītes" produce
mai mult de 70 de ceaiuri mono-plante (o singura plantă) și ceaiuri multi-plante și
a brevetat o selecție de ceaiuri din plante și un set de ceaiuri pe bază de
plante. Întreprinderea oferă și suporturi termice pe baza de plante.

O componentă importantă a planificării produselor se referă la îmbunătățirea produsului și
la dezvoltarea de noi produse.
Motivele externe ale dezvoltarii noului produs sunt urmatoarele:

În cazul în care întreprinderea își exporta produsele, trebuie furnizate următoarele caracteristici cheie, în ceea ce privește exporturile:
ÝÝ
ÝÝ

țări;
volumul vânzărilor în fiecare țară;

ÝÝ
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ÝÝ
ÝÝ

progresul științific și tehnologic;
schimbări în legătura cu nevoile
clientului;

ÝÝ
ÝÝ

veniturile obținute
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piața este saturată;
amenințarea pierderii afacerii, din
cauza competiției.
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Motivele interne ale dezvoltării noului produs sunt urmatoarele:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

volum mai mare de vânzări;
cota de piață mai mare;
crearea unei imagini de „întreprindere

ÝÝ

Dacă un produs este nou, planul de
afaceri trebuie să specifice proprietățile sale
noi, unice și să dovedească faptul că ar putea
crea interes pentru clienți. Dacă un produs se
afla în stadiul de dezvoltare, este necesar să
se precizeze cât timp durează și cât de mulți

– inovatoare”;
reducerea dependenței de vânzarea
unui singur tip de produs.

bani sunt necesari pentru a finaliza dezvoltarea acestuia. Este necesar să se descrie toate
cerințele de reglementare sau aprobare sau
licențiere, dacă există, referitoare la dezvoltarea sau introducerea unui nou produs.

Caracteristicile produselor (Tabelul 9)
Ce nevoi
ale consuNumele
produsului matorului
îndeplinește

Ambalare

Design

Durată de
viață

Dacă se utilizează Tabelul 9, trebuie
completate numai coloanele necesare. Trebuie specificate toate tipurile de produse. Dacă

Condiții de
depozitare

Servicu

Viabilitatea
produs

Potențial
export

sunt servicii, toate tipurile de servicii trebuie
să fie specificate în Tabelul 10 și trebuie să fie
furnizată o scurtă descriere despre fiecare tip.

Caracteristici ale serviciilor (Tabelul 10)

În ceea ce privește produsele existente, trebuie descrise scopul, modalitățile și
posibilitățile de îmbunătățire a produselor.
Un antreprenor subliniază că planurile sale viitoare implică dezvoltarea unor ceaiuri

ĎĎ de sănătate noi și există idei despre producerea de produse alimentare noi din plante,
care nu au fost niciodată văzute; o idee tentantă este de a produce ceaiuri solubile.
Producția de suplimente alimentare, de care beneficiază într-adevăr sănătatea
umană trebuie dezvoltată și extinsă.

Cu toate acestea, un alt antreprenor, vorbind despre oportunitățile sale viitoare,
admite că dorește să se concentreze asupra exclusivității. El crede că există multe
ceaiuri gustoase și bune, însă întreprinderea încearcă să creeze noi ceaiuri pentru a
intra pe piața mondială și a fi specială. Antreprenorul admite că există multe lucruri
de produs, de ex. pungi de baie, din plante.
Caracteristicile produselor sunt prezentate în Tabelul 9:

175

Tipuri de servicii

Specificari / Descrieri

3. ANALIZA PIEȚEI
Înainte de începerea afacerii, piața trebuie
studiată și trebuie înțeleasă dacă acesta este
cel mai potrivit moment pentru punerea în
aplicare a ideii. Este probabil că produsul care
urmează să fie oferit pe piață, să nu fie cerut,
dar în viitor, dacă situația se îmbunătățește în
economie, este cerut sau, dimpotrivă, există
multe produse similare, iar piața este saturată.
Experiența arată că o cunoaștere slabă
a pieței este una dintre cauzele eșecurilor
pentru produsele comerciale. Una dintre
sarcinile principale, care trebuie abordate
de Departamentul de Afaceri este identificarea cererii pentru orice tip de produs de pe

piață. Acest indicator arată volumul potențial
de vânzări. Succesul întreprinderii pe piață
depinde de modul în care a fost determinată
cu atenție și precizie, cererea și eventualele
schimbări ale acestei cereri.
Aceastî secțiune este cea mai dificil de
elaborat. Trebuie să se aplice o abordare
realistă pentru a oferi informații în acest capitol, fără a exagera capacitatea întreprinderii
și a diminua posibilitățile concurenților. Informațiile pentru acest capitol sunt obținute din
studii de piață.
Atât informațiile primare, cât și cele
secundare trebuie utilizate pentru studii de
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piață (Figura 4).
Informațiile și constatările furnizate de
profesioniști (auditori, consultanți, niveluri,
bancheri etc.), parteneri de afaceri (concurenți, furnizori, cumpărători etc.), precum și

asociații de producători ar putea fi utilizate
pentru analize.
Acest capitol al planului de afaceri descrie
mărimea și tendințele pieței, precum și piață
țintă.

Colectarea informațiilor

Urmatorul capitol se concentreaza asupra urmatoarelor aspecte:
ÝÝ
ÝÝ

Informații secundare

ÝÝ

ÝÝ
Constatări bazate pe:
 Studii

de piață
generale
 Articole din presă
 Statistici ale întreprinderi

Observații

ÝÝ
ÝÝ

factori potențiali esențiali, care ar putea afecta performanța întreprinderii;
proiecții de vânzări și venituri

Caracterizand piața, este necesar să subliniem următoarele informații pentru fiecare produs:

Informații primare

Analiza pieței

caracteristicile pieței;
caracteristicile cumpărătorului,
consumatorului;

indiferent dacă este vorba despre o
piață locală (care este regiunea) sau o
țara straină (ce țară);
dimensiunea pieței (de exemplu,
consumul anual sau lunar al produsului respectiv în ultimii cinci ani);

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

tendințele pieței și analiza acestora;
perspectivele de creștere a pieței, adica
o proiecție a marimii pieței în următorii 3-5 ani;
restricții și limitări ale pieței (economice, juridice etc.).

 Statistici

Experimente

Studii/interviuri

În producția și prelucrarea plantelor medicinale, alegerea întreprinzătorilor pentru a se concentra pe piață internă și/sau pentru export este determinată de diverși factori:
ÝÝ

Studii de grup (panel)

ÝÝ


Procesarea informațiilor

Agregare

ÝÝ
ÝÝ

Interpretare și analiză statistică

Figura 4. Schema procesului de analiză de piață
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ÝÝ
ÝÝ

disponibilitatea antreprenorilor de
a-și asuma riscuri și de a-și extinde
activitatea;
capacitatea de a concura cu producatori similari, prin produse mai ieftine
și de calitate superioară;
posibilitatea de a oferi un produs unic;
posibilitatea de a produce produse
(marfuri) în cantități suficiente și
constante, pentru a răspunde nevoilor
partenerilor de cooperare;
cantitățile de produse produse;
capacitatea de a răspunde fluctuațiilor
pieței, de a face fața riscurilor cauzate

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ
178

de exemplu, de problemele de a crea
condiții adecvate pentru stocarea produselor și condiții climatice nefavorabile, ceea ce duce la imposibilitatea de
a produce cantitatea necesară;
abilitățile și disponibilitatea de a utiliza
tehnologii și infrastructuri moderne
(de exemplu, vânzări prin internet,
ambalare modernă, capacitate de
stocare);
disponibilitatea de a coopera cu alți
producatori pentru a ține împreuna
cota de piață;
numarul de angajați la întreprindere.
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Judecând după cererea de ceaiuri pe bază de plante, un colector de plante arată
acest lucru:
"Mulți oameni trăiesc în prezent în stres. Mulți oameni doresc ceaiuri sedative din
crețușcă, valeriană și ceaiuri, care să fie băute seara înainte de a merge la culcare.
Locul al doilea aparține ceaiurilor pentru stomac: coada șoricelului, sunătoare, trifoi
roșu. Cu toate acestea, locul al treilea este ocupat de ceaiurile de purificare a organismului, în special cele mixte, care contin mentă, mușețel, melisa, frunze de mesteacăn și
marjoram."

ĎĎ

Trebuie identificate caracteristicile pieței,
dimensiunea actuală a pieței și potențialul de
creștere pe termen scurt și mediu. Calculele
potențialului de creștere ar putea fi comple-

tate de tendințele din industrie, de cele mai
recente tehnologii și de schimbarea nevoilor
consumatorilor.

Caracteristicile segmentării pieței (Tabelul 11)
TIP DE SEGMENTARE

Geografic
Demografic

vârstă, sex, mărimea familiei, modul de viață a familiei
sursa de venit, grupul social, profesia

National și cultural

educație, naționalitate, religie

Personal

stil de viață (tradițional, schimbare, netradițional), tip temperament (coleric, sanguin, melancolic, flegmatic)
- frecvența cumpărăturilor (regulat, ocazional)
- criterii de alegere (calitatea produslui, calitatea serviciului,
economii,prestigiu)

cine cumpără produsul / serviciul?
de ce îl vor cumpăra?
cât de mult vor cumpăra?
când vor cumpăra?

ÝÝ
ÝÝ

- tipul consumatorului (non-utilizator, utilizator prematur,
utilizator potențial, utilizator pentru prima dată, utilizator regulat)

la ce preț se vor cumpăra?
ce servicii de calitate și post-vânzare
sunt necesare?

- grad de consum (zero, scăzut, mediu, ridicat)
Comportamental

Identificând potențialii consumatori, este necesar să se decidă:
ÝÝ

țara, orașul, satul, populația, densitatea populației, clima

Social și economic

Caracterizând cumpărătorul și consumatorul, trebuie să se raspundă la următoarele întrebari:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

CARACTERISTICI

dacă produsele de vânzare sunt orientate către toți potențialii consumatori;

ÝÝ

dacă gama de consumatori este limitată de venit, vârsta, sex, cultură și alte
caracteristici ale segmentarii pieței
(Tabelul 11).

- cunoștințe și stadiul de intenție (inconștient, conștient,
informat, interesat, o dorința și o intenție de a cumpăra)
- poziție față de bunuri (entuziasm, pozitiv, indiferent, negativ,
antagonistic)
- situația consumului (acasă, la locul de muncă, în timpul
concediului)
- înclinația față de inovație (inovator, adaptare din timp,
urmărind majoritatea, adaptare înceată, nici un fel de adaptare)
- stare de încredere (fără încredere, cunoscut, mediu, puternic,
absolut)

Antreprenorul trebuie să definească piață
țintă - cea mai atractiva piață -segment
pentru întreprindere în momentul de fata.
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Un segment de piață potențial pentru antreprenor ar putea fi un segment cu aproximativ
20% din consumatorii de pe piață, care să
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contribuie la 80% din veniturile întreprinderii.
Piața țintă trebuie să fie largă, cu perspective
de creștere, liberă sau destul de liberă de

concurenți, în care cererea nu este pe deplin
îndeplinită.

Întreprinderea care operează pentru primul an trebuie să specifice:
ÝÝ

ÝÝ

principalii consumatori, indicand
datele privind contractele, care sunt la
dispoziția întreprinzătorului;
potențialii consumatori, care manifesă interes pentru produsele

ÝÝ

Pe baza unei evaluari a avantajelor produsului și a studiilor pentru clienți, volumul
potențial de vânzări este proiectat în termeni
de unitati fizice și bani. Scopul realizarii unei
proiecții este să arate veniturile potențiale
ale întreprinderii. Întreprinderea câștigă veni-

întreprinderii;
potențialii consumatori, care nu sunt
interesați de produsele întreprinderii, dar care ar putea fi atrași de
întreprindere.

turi din vânzarea de produse sau servicii. O
proiecție a volumului total de vânzări cuprinde un plan de vânzări pentru fiecare produs
individual - volumul de vânzări planificat și un
preț unitar.

În consecință, cele mai importante componente ale proiectării vânzărilor sunt următoarele:
ÝÝ

proiectarea vânzărilor măsurate în
unități fizice;

ÝÝ
ÝÝ

Întreprinderea ar putea realiza o proiecție
de vânzări pentru fiecare produs care este sau
va fi produs sau pentru fiecare grup de produse. Având în vedere specificul întreprinderii,

proiecția prețurilor;
proiectarea veniturilor din vânzări.

este necesar să se proiecteze vânzările în
detaliu, nu numai pentru produse și grupuri
de produse, ci și pentru: piețe, grupuri de
clienți sau chiar clienți individuali.
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Nu este corect să realizăm o proiecție viitoare prin extrapolarea datelor pentru trecut. Trebuie
luați în considerare un număr de factori, care ar putea afecta cererea pieței pentru produsele
întreprinderii, de exemplu:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

rata de creștere a pieței de vânzări;
cota de piață a întreprinderii;
schimbare de preț;
activitățile concurenței;

ÝÝ

schimbările politice și economice
așteptate, modificările aduse actelor
juridice.

Volumele de vânzări ale întreprinderii depind nu numai de realizările anterioare (dacă există)
și de factorii exogeni, ci și de modul în care se organizează departamentul de vânzări.
Oportunitățile de vânzare ale întreprinderii sunt afectate în mod semnificativ de următorii
factori:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

gestionarea muncii pentru vânzători;
dezvoltarea planificată a unui produs;
activitățile de marketing planifi-

cate, inclusiv politica de reducere a
prețurilor.

Efectuând proiecții, trebuie dezvoltate
două scenarii - optimiste și pesimiste. Este
necesar, pentru a evalua oportunitățile,
amenințările, impactul asupra mediului înconjurator și alegerea celei mai fiabile proiecții.
Este necesar să se faca o proiecție de
vânzări nu prea optimistă, deoarece ar putea
duce la investiții prea mari în active fixe și în
inventar. Acest lucru, la rândul sau, reduce
cifra de afaceri a activelor, duce la deducerea
amortizării mari și la costurile de întreținere
a stocurilor și, probabil, mărește inventarul

deteriorat și vechi, ceea ce duce, în consecință,
la un profit mai mic.
Este important să se facă o proiecție de
vânzări nu prea pesimistă. Aceasta nu înseamnă proiectarea unei scăderi a vânzărilor, decât
dacă se bazează pe strategia întreprinderii
sau pe circumstanțele externe. Proiecțiile
pesimiste sunt proiecții destul de prudente,
deoarece acestea relevă factorii de risc care,
la rândul lor, permit întocmirea unui plan de
reducere a riscurilor în timp util.
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Facând o proiecție a vânzărilor, trebuie luați în considerare următorii factori:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Menține întreprinderea (creșterea/
scăderea) cota sa de piață?
Care sunt tendințele pieței?
Ce factori exogeni (concurența, acte juridice, politici etc.) pot afecta realizarea

ÝÝ

vânzărilor proiectate?
Ce trebuie să facă întreprinderea
pentru a contribui la creșterea cifrei
sale de afaceri?

tipuri de servicii. Tabelul 12 ar putea indica
datele, atât în unități fizice, cât și în termeni
de bani.

Efectuând o proiecție sau un plan de
vânzări sau venituri, se recomandă completarea Tabelului 12, în care se poate realiza o
proiecție pentru fiecare grup de bunuri sau

Proiectarea vânzărilor și a veniturilor pentru produsul a în primul an de activitate al intreprinderii (Tabelul 12)
INDICATOR

LUNI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Piața A (de exemplu,
Letonia)
Produs A volum de
vânzări, în EURO
Unități fizice
Preț, EURO
Venituri, EURO
Piața B (de exemplu,
Lituania)
Produs A volum de
vânzări, în EURO
Unități fizice
Preț, EURO
Venituri, EURO
Piața C (de exemplu,
Estonia)
Produs A volum de
vânzări, în EURO
Unități fizice
Preț, EURO
Venituri, EURO
Vânzări totale,
în unități fizice
Venit total, EURO

Proiecția vânzărilor pentru primul an de activitate al întreprinderii trebuie să fie lunară, pentru al doilea an - semestrială și pentru anul al treilea și urmator - anuală.
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4. ANALIZA COMPETITORILOR

Examinând și analizând concurenții, este necesar să răspundem la următoarele întrebari:

Antreprenorii care se ocupă cu strângerea,
cultivarea și prelucrarea plantelor aromatice
recunosc că este una, mai multe tipuri de activități economice, care implica o serie de riscuri;
prin urmare, este bine că există un alt domeniu
în care să se extindă afacerea. Acesta generează
venituri suplimentare, iar diverse domenii de
activitate pot compensa temporar pierderile și

pot oferi o sursă de finanțare pentru investiții.
Dacă producția de plante aromatice nu este
principala activitate a întreprinderii și ferma
nu este mare, se crede că este bine să existe
o ocupație alternativă. Interviurile au aratat
situații în care vânzările planificate nu au fost
atinse.

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

Cine sunt principalii competitori?
Care sunt avantajele și dezavantajele
întreprinderii și ale concurenților săi
(puncte forte și puncte slabe)?
Cât de competitivă este întreprinderea?
Ce factori determină competitivitatea

ÝÝ

întreprinderii pe piață (preț competitiv,
calitatea produsului, unicitatea produsului, serviciul, locația, o nișă de piață
specifică etc.)?
Ce tehnici de concurență va utiliza
întreprinderea?

Identificarea concurenților principali trebuie să se facă pe baza următorilor factori:
Experiența unui antreprenor a fost următoarea:

ĎĎ

"Nu am avut o situație, în care am produs numai plante aromatice. Plantele nu au
generat venituri suficiente. Au fost câțiva ani când procesorul a ordonat o anumită
cantitate, a controlat-o în timpul verii pentru a se asigura că am putea să o furnizam
și chiar am împrumutat fonduri pentru a finaliza totul, dar în august procesorul a
disparut. Apoi, ești în stare de faliment timp de doi ani. Este bine că în acea perioadă,
am avut scroafe și alte tipuri de afaceri ..."

În alte situații, partenerii de cooperare solicită garanții antreprenorilor, pentru a furniza o
cantitate constantă, timp de mai mulți ani sau
chiar de a mări cantitatea furnizată. Antreprenorii o percep ambiguu, deoarece producția de
plante aromatice și medicinale este afectată
de factori. precum condițiile meteorologice și
dăunătorii, care sunt dificil de controlat.

O analiză a întreprinderilor care furnizează
produse similare permite întelegerea situației
de pe piață, conștientizarea propriilor abilități și
identificarea cotei potențiale de piață. O comparație a activităților concurenților cu planurile
întreprinderii permite întelegerea motivelor,
pentru care concurenții au succes și ce ar trebui
făcut diferit sau ce ar putea fi îmbunătățit.
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ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

sortiment;
locația geografică;
segment de piață;

ÝÝ
ÝÝ

Antreprenorii care se ocupă de colectare,
producție și prelucrare
de plante aromatice, pentru o lungă perioadă de timp, de obicei, sunt constienți de cei
mai importanți concurenți. Concurenții devin
adesea parteneri de cooperare. Antreprenorii
recunosc că piață din Letonia este foarte saturată, deoarece mai multe zeci de producători și
prelucrători sunt implicați în această activitate
economică. Producătorii interni se confruntă
cu o concurență foarte dificilă cu producătorii
străini, care pot produce plante în cantități mari
și mai ieftine. Fermele ecologice nu pot produce
la fel de mult ca și producătorii convenționali.
Antreprenorii fac uneori vizite exploratorii
la ferme similare din străinătate, învățând astfel
cunoștinte noi și experiență. Producatorii mici

politica prețurilor;
canale de distribuție.

sunt mai deschiși decât cei mari și își împărtășesc experiența; acest lucru este determinat de
concurență.
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Un antreprenor din Latgale conchide:

Criteriile utilizate pentru evaluarea punctelor forte ți a punctelor slabe ale
întreprinderii și ale concurenților săi (Tabelul 13)

"Piața este destul de mică și plină de cele mai ieftine produse. Trebuie să ne învățăm

ĎĎ cum să producem produsul mai ieftin și apoi nu trebuie să ne plângem de concurență.
Trebuie să producem produsul în cantități mari, ieftin. Cu toate acestea, este un
produs de nișă."

Împărtășindu-și experiența, un antreprenor admite că:

ĎĎ

"Nu percep niciun producător de ceai din Letonia ca un concurent, deoarece ceaiurile
produse de Anna Bergmans sunt organice, iar aceasta este o altă nișă. În nici un caz
nu suntem concurenți pentru întreprinzătorul Tereško, deoarece ceaiurile sale sunt
foarte curative, în timp ce ceaiurile de la Anna Bergamns sunt ceaiuri obișnuite. Am
relații prietenești cu alți producatori de ceai organic, de exemplu, Brigita Lūkina autorul "Lauku tejas" (Ceaiuri de la țară). Avem idei comune, facem vizite pentru
examinare împreună. Nu există concurență între producătorii de ceai organic, ci
numai cooperare."

După identificarea concurenților, o analiză a punctelor forte și a punctelor slabe ale
întreprinderii și ale principalilor concurenți
trebuie efectuată pe baza unei analize SWOT.
Analiza punctelor forte și a punctelor slabe
trebuie privită prin prisma competitivității
întreprinderii și a produselor sale. Analiza este

deosebit de necesară în timpul unei recesiuni
economice, pentru o piață care are un excedent de capacitate și o mulțime de concurenți.
Criteriile cheie care trebuie utilizate pentru
evaluarea punctelor forte și a punctelor slabe
sunt prezentate în Tabelul 13.

CRITERII

ÎNTREPRINDERE

COMPETITORI CHEIE
Concurent A

Concurent B

Monopol pe o anumită
tehnologie pentru
producerea de bunuri sau
servicii
Nivel de înaltă calitate
Prețuri relativ mici
Servicii conexe (de
susținere) înainte și după
vânzarea produsului
Flexibilitate în îndeplinirea
dorințelor speciale ale
clienților
Gama de produse
Viteza de livrare a
produselor și îndeplinirea
comenzilor
Fiabilitatea în ceea ce
privește cantitatea de
produse furnizate și
timpul de livrare
Calificari ale angajaților
care comunică cu
consumatorii
Posibilitatea de a
stabili contacte stabile cu
cumpărătorii obișnuiți
SCOR TOTAL

Notă: pe o scală de 5 puncte (0 cea mai mică, 5 cea mai mare)
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Fiecare criteriu trebuie evaluat pe o
scală de la 0 (poziția cea mai scazută pentru
criteriu) la 5 (poziția dominantă pe piață) atât
pentru întreprindere, cât și pentru concurenții cheie. Criteriile ar trebui evaluate de un
grup de angajați cu înaltă calificare (inclusiv
un consultant extern).
Scorul total pentru fiecare întreprindere
joacă un rol important în analiză. Diferenta
dintre scorul total, în comparatie cu concurentii sau cu un concurent, de peste 20% indica o

competitivitate scazuta, în timp ce o diferenta
de peste 40% indica necesitatea de a ieți din
piață sau de a schimba considerabil strategia
operatională a întreprinderii pe piață.
Rezultatele unei analize a punctelor forte
și a punctelor slabe ale întreprinderii și ale
concurenților săi ar putea fi prezentate întrun tabel pentru o analiza a avantajelor și
dezavantajelor întreprinderii și a concurenților acesteia (Tabelul 14).

Analiza avantajelor și dezavantajelor întreprinderii și a concurenților săi
(Tabelul 14)
CRITERIU

Întreprindere
Loialitatea
clientului

COMPETITOR A
Avantajul

costului

COMPETITOR B
Avantajul

x
x

x

ENTERPRISE

costului

Avantajul

x

x

costului

Indicii ale punctelor tari și ale celor slabe pentru poziția de competitivitate a
întreprinderii (Tabelul 15)
INDICII PUNCTE TARI

INDICII PUNCTE SLABE

• creșterea veniturilor este mai mică decât
media din industrie
• indicatorii de performanță sunt mai mici
decât cei ai concurenților
• lipsa de fonduri
• deteriorarea reputației în rândul consumatorilor
• întârzieri în dezvoltarea produselor
• costuri ridicate
• calitate scazută
• cota de piață scazută
• managementul slab
• lipsa de competențe în activitatea economică principală
• lipsa circumstanțelor pentru evitarea
amenințărilor

• o cota de piață puternică și decisivă
• numărul crescut și loialitatea clienților
• se concentrează pe un segment de piață în
creștere rapidă
• produs foarte diferențiat
• costuri avantajoase
• profiturile nete sunt mai mari decât media
din aceasta industrie
• oportunități mari de a introduce noi
tehnologii ale produsului și inovații
• creativitate și management de înaltă calitate
• competență înaltă în activitatea economică
principală

x

...

Informațiile incluse în tabelul 15 ar putea fi utile pentru completarea tabelelor 13 și 14.
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Competitivitatea întreprinderii - capacitatea sa reală sau potențială de a proiecta,
produce și vinde un produs în condițiile pieței.
În practica de planificare a afacerilor,
nivelul de competitivitate al unei întreprin-

deri este evaluat pe baza unei comparații a
performanței între întreprindere și principalii
săi concurenți, în funcție de mai multe criterii.
Din acest motiv, un rol esențial îl joacă alegerea criteriilor și a evaluării.
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Într-o economie de piață, calitatea produselor este aproape aceeași; prin urmare, un rol special îl
joacă:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

aspectul exterior al produsului;
simplitatea exploatării;
recunoașterea mărcii;
recunoașterea producătorului;

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

FACTORI

COMPETITORI

ÎNTREPRINDERE

A

B

C

Calitatea produsului

perioada de garanție;
disponibilitatea pieselor de schimb;
reparații rapide și ieftine;
service (întreținere tehnică)

Cheltuieli cu publicitatea, EURO
Timp de împlinire a ordinii, zile
Servicii asemanătoare

Alături de indicatorii menționați, alți indicatori care indică activitățile de marketing,
managementul vânzărilor etc. pot fi de asemenea utilizați pentru a evalua competitivitatea.
Tabelul 16 prezintă factorii, care ar putea

fi utilizați în analiză. În fiecare situație particulară, alegerea factorilor trebuie facută,
pe baza specificului producției și vânzărilor
întreprinderii.

Criterii pentru evaluarea competitivitatii întreprinderii (Tabelul 16)
FACTORI

ÎNTREPRINDERE

COMPETITORI
A

B

C

Recunoașterea serviciilor
întreprinderii

Dupa cum se arată în Tabelul 16, factorii
care afectează competitivitatea întreprinderii
sunt destul de numeroși. Vectorii efectelor
lor sunt diferiți; prin urmare, pentru a face

o evaluare a nivelului de competitivitate al
întreprinderii, trebuie facută o evaluare unificatoare.

Pentru evaluarea competitivității, ar putea fi utilizate mai multe metode:

Volumul vânzărilor, în unități
fizice sau în EURO

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Cota de piață, %

metoda scorului locației;
metoda scorului;
metoda de formare a profilului

ÝÝ

necesar;
metoda scorului, care ia în considerare
coeficientul de importanță.

Locație

Marja de profit, %

Să examinam aplicarea metodelor utilizand un exemplu special. Lasati-ne pe noi
să presupunem că întreprinderea A și doi
concurenți, care oferă produse similare, adică
competitorul B și competitorul C, operează

Prețul mediu, EURO



Durata de funcționare a
întreprinderii, ani
Imagine în societate

pe piață. Întreprinderea A a efectuat studii
de piață, obținând informații despre diferiți
factori de competitivitate. Rezultatele sunt
agregate în Tabelul 17.

Nivel tehnologic
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Factorii de competitivitate ți valorile de intrare pentru întreprinderea a și concurecții săi (Tabelul 17)
FACTORI DE COMPETITIVITATE

A

Cota de piață,%

COMPETITORI

B

C

60

30

10

Marja de profit a serviciilor,%

20

20

15

Prețul mediu, EUR

3.50

4.00

4.30

Calitatea produsului

mediu

înalt

mediu

Timpul de executare a comenzii, zilele

10

8

6

Recunoașterea întreprinderii

recunoscute

recunoscute

puțin

Cheltuieli de publicitate pe an, EURO

250

120

50

Fiecare factor de competitivitate oferă o
perspectivă asupra proceselor din întreprinderile analizate, totuși toți factorii nu oferă o
imagine completă. În practică, se utilizează un
set de factori în intervalul 7-10, ceea ce exclude
cazurile de coincidență. Una dintre metodele,
care trebuie utilizate pentru o comparație și
analiza cuprinzătoare a concurenților este
evaluarea concurentului în conformitate cu
metoda punctajului locației. Ideea metodei
este aceea că factorii de competitivitate
selectați sunt locurile desemnate. Primul

loc este dat întreprinderii sau concurentului
acesteia, scorul factorului de competitivitate
fiind cel mai mare. Dacă două întreprinderi au
aceleași valori ale factorilor, aceștia au același
loc. Numărul de întreprinderi analizate este
egal cu numărul de locuri (în exemplu au fost
analizate trei întreprinderi și au fost alocate
locurile 1, 2 și 3). Cu cât scorul este mai mic, cu
atât competitivitatea este mai mare.
O evaluare a competitorilor prin metoda
punctajului de localizare este prezentata în
Tabelul 18.
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Evaluarea întreprinderii a și a concurenților și prin metoda punctajului locației
(Tabelul 18)
FACTORII COMPETITIVITĂȚII

A

Cota de piață
Marja de profit a serviciilor
Prețul mediu
Calitatea produsului
Timpul de execuție a comenzii
Recunoașterea întreprinderii
Cheltuieli pe reclame
Scor total

1
1
1
2
3
1
1
10

Așa cum se arata în Tabelul 18, cel mai
puternic concurent pentru întreprinderea A
este întreprinderea B, care a avut un scor total
de 12 și a rămas ușor în urma întreprinderii A.
Diferența dintre scorurile între întreprinderile
A și B nu a fost mare, în timp ce diferența
dintre întreprinderea A și al doilea concurent
C a fost considerabilă, ceea ce a indicat ca A a
dominat C în termeni de competitivitate.
O comparație a locurilor atribuite A și celui
mai apropiat concurent arată ca B a depașit
întreprinderea analizată în două criterii de
competitivitate: calitatea serviciilor și timpul
de realizare a ordinelor, în timp ce în alte
criterii B a ramas în urmă. O comparație intre
A și C releva faptul că, calitatea serviciilor în
ambele întreprinderi a fost aceeași, în timp ce
C a depașit atât A, cât și B în ceea ce privește
timpul de executare a ordinelor.
Analiza permite concluzia că întreprinderea A ar trebui să reducă timpul de executare

COMPETITORI

B
2
1
2
1
2
2
2
12

C
3
2
3
2
1
3
3
17

a comenzii, precum și să sporească, calitatea
serviciilor furnizate.
Aceasta metodă de analiză a competitivității, care atribuie locuri, nu ia în considerare diferențele dintre valorile cantitative și
calitative ale factorilor de competitivitate, și
anume, cât de mari sunt diferențele dintre
ele. Acest lucru este luat în considerare prin
urmatoarea metodă - metoda scorului de
evaluare a concurentului.
Cel mai adesea, o evaluare utilizează un
sistem cu cinci puncte, în care cel mai mare
rating este de cinci, în timp ce cel mai mic
este unu. Criteriile după care toți concurenții
sunt evaluați și se obține un scor total - un
indice. Cu cât este mai mare scorul, cu atât
competitivitatea este mai mare, în timp ce
diferența de punctaj indică avansarea sau
înapoierea concurenților. Un exemplu de
concurenți evaluați prin metoda scorului este
dat în Tabelul 19.
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Evaluările întreprinderii a și a ale concurenților săi conform metodei scorului
(Tabelul 19)
FACTORII COMPETITIVITĂȚII

A

Cota de piață
Marja de profit a serviciilor
Prețul mediu
Calitatea produsului
Timp de îndeplinire a comenzii
Recunoașterea întreprinderii
Cheltuieli de publicitate
Scor total

5
5
5
4
2
5
5
31

După cum se arata în Tabelul 19, întreprinderea A a depășit ambii concurenți în ceea
ce privește competitivitatea. Conform datelor
obținute prin aceasta metodă, întreprinderea
B cu un scor total de 24 a fost cel mai puternic
concurent pentru întreprinderea A. Conform
metodei punctajului locației, diferența de scor
total între A și B nu a fost semnificativă: 10
și 12. Cu toate acestea, în funcție de metoda
scorului, diferența de competitivitate între
ambii concurenți era semnificativă: întreprinderea A avea un scor de 31, în timp ce întreprinderea B - doar 24. În schimb, diferența
dintre ambii concurenți pentru întreprinderea
A nu era semnificativă.
O analiză detaliată a datelor din Tabelul 19
arată că, din punctul de vedere al calității
serviciilor, întreprinderea A (ca și competitorul C) a rămas doar puțin în spatele celui
mai "puternic" competitor B. Întreprinderea
A trebuie totuși să se concentreze, în mod

COMPETITORI
B

C

Cota de piață

2
5
4
5
3
3
2
24

1
4
4
4
5
2
1
21

Marja de profit
a serviciilor

considerabil, asupra factorului " timp de realizare", deoarece acest factor de competitivitate
a fost evaluat la 2 pe o scara de cinci puncte.
Îmbunătățirea acestui factor ar putea crește
competitivitatea întreprinderii A.
Metoda de formare a profilului cerințelor permite identificarea, pe de o parte,
a factorilor care asigură întreprinderea au
avantaje față de alte întreprinderi si, pe de
altă parte, a factorilor, din cauza cărora acestea ramân în urmă. Această metodă poate fi
privită ca o reprezentare schematică a celei
anterioare.
Conform acestei metode, cel mai puternic
concurent este întreprinderea, al cărei grafic
este situat la dreapta. Pentru întreprinderea
analizată s-a format un profil de cerințe, adică
întreprinderea A și cel mai puternic competitor - întreprinderea B (Figura 5).
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FACTORII
COMPETITIVITĂȚII

EVALUARI
1

2

3

4

5

Prețul mediu
Calitatea produsului
Timpul de execuție a
comenzii
Recunoașterea
întreprinderii
Cheltuieli pe reclame
Denumiri:

întreprinderea A:
competitor B:
Fig. 5. Profiluri de cerințe pentru întreprinderea A și competitorul B

După cum se arată în Figura 5, întreprinderea analizată A este liderul, pe baza următorilor factori:
ÝÝ
ÝÝ

cota de piață;
recunoașterea serviciilor întreprinderii;

ÝÝ

În același timp, întreprinderea A rămâne în
urma concurenților săi, în raport cu factorul
"timpul de executare a comenzii". Acest factor,
în special, produce cel mai mare decalaj în
competitivitate.
Întrucât toți factorii de competitivitate
analizați și examinați nu sunt la fel de semni-

cheltuieli pe reclame.

ficativi, metoda scorului ar putea fi îmbunătățită și o evaluare mai precisă ar putea fi făcută
prin definirea semnificației pentru fiecare
factor de competitivitate. Un criteriu mai
semnificativ obține un coeficient mai mare, în
timp ce un criteriu mai puțin semnificativ - un
coeficient mai mic. La determinarea coeficien196
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ților de semnificație, trebuie luat în considerare faptul că suma lor trebuie să fie egală cu
unu. Metoda de scor, care ia în considerare
coeficienții de semnificație este proiectată
în acest mod.
Aplicând această metodă, un coeficient de

semnificație este înmulăit cu rating-ul unui
factor de competitivitate corespunzător și
produsele sunt însumate.
Un exemplu de aplicare a metodei scorului,
care ia în considerare coeficienții de semnificație este prezentat în Tabelul 20.

FACTORII
COMPETITIVITĂȚII

Coeficientul
semnificanță

Evaluarea Întreprinderii A Și A Concurenților Săi Conform Metodei Scorului,
Considerându-Se Coeficienții De Semnificație (Tabelul 20)
A

scor

scor

Indicator relativ al avantajelor
competitive pentru o întreprindere

Scorul total al întreprinderii analizate
Scorul total al celui mai puternic competitor

Indicatorul relativ al avantajelor competitive arată dacă o întreprindere are avantaje

competitive comparativ cu concurenții săi.

Experiența lumii occidentale indică faptul că, dacă avantajele întreprinderii fata de concurenții
săi sunt mai mari:

Competitori

scor seminificanță x
coeficient

Indicatorul relativ al avantajelor competitive pentru o întreprindere, în comparație cu cel mai
puternic concurent, ar putea fi calculat prin ecuația:

B

C

scor seminificanță x
coeficient

scor

scor seminificanță x
coeficient

Cota de piață

0.20

5

1.00

2

0.40

1

0.20

Marja de profit a
serviciilor

0.20

5

1.00

5

0.40

1

0.80

Prețul mediu

0.15

5

0.75

4

0.60

4

0.60

Calitatea produsului

0.15

4

0.60

5

0.75

4

0.60

Timpul de execuție a
comenzii

0.15

2

0.30

3

0.45

5

0.75

Recunoașterea
întreprinderii

0.10

5

0.50

3

0.30

2

0.20

Cheltuieli pe reclame

0.05

5

0.25

2

0.10

1

0.05

Scor total

1.00

31

4.40

24

3.60

21

3.30

ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

până la 30%, aceasta înseamnă că este
necesar să se acumuleze experiență pe
piața dată, prin urmărirea cu atenție a
activităților concurenților;
30-50% - situația întreprinderii pe
piață este suficient de stabilă;
50-70% - întreprinderea reușește pe

ÝÝ

Indicatorul relativ al avantajelor competitive pentru întreprinderea A se calculează, după cum
urmează:
Indicator relativ al avantajelor competitive pentru întreprindere

Nota: coeficienții de semnificație au fost obtinuți din evaluările experților.
Așa cum se arată în Tabelul 20, în conformitate cu metoda scorului, care ia în considerare coeficienții de semnificație, întreprinderea analizată A a obținut un scor de 4.4, în
timp ce concurenții săi: întreprinderea B-3.6 și

întreprinderea C-3.3.
Pe baza datelor, se poate calcula indicatorul relativ de avantaje competitive pentru
întreprinderea A.
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piață și trebuie să continue să aibă
succes;
mai mult de 70% - întreprinderea
poate controla, de fapt, piața și este
necesar să se ia în considerare modalitatea de menținere a poziției pe piață.
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În exemplul dat, avantajele competitive ale
întreprinderii A depașesc avantajele celui mai
puternic concurent cu 22%. Rezultă că poziția
întreprinderii A pe piață este suficient de
stabilă.
Alte soluții originale ar putea fi utilizate
și pentru evaluarea competitivitații unei
întreprinderi pe piață. De exemplu, întreprinderea D și șase concurenți care produc
produse analoage. Personalul întreprinderii D
a vizitat concurenții de mai multe ori. Cu toate
acestea, toate informațiile interesante despre
concurenți sunt confidențiale, iar datele nu

sunt disponibile. Numai prețurile produselor concurenților sunt cunoscute. Angajații
întreprinderii D, care au vizitat întreprinderile
concurente, s-au întâlnit cu reprezentanții
lor la expoziții și au contactat specialiștii, în
departamentele de vânzări, pentru a evalua
performanța concurenților.
Angajații au fost rugați să evalueze performanța concurenților lor pe o scală de 3 puncte. Deoarece nu erau disponibile informații
despre ieșire, în primul rând s-au proiectat
scale pentru factorii de competitivitate a
rating-ului (Tabelele 21 și 22).

Exemplu de scală pentru evaluarea eficienței și reputației unei întreprinderi
(Tabelul 21)
EVALUAREA CALITATIVĂ A UNUI FACTOR

EVALUAREA CANTITATIVĂ
UNUI FACTOR

Scăzut

0

Satisfacator

1

Bun

2

Excelent

3

tuturor factorilor de competitivitate sunt "1".
Rating-urile fiecărei întreprinderi de către
experți (de exemplu - angajați) sunt însumate și apoi împărțite la numărul experților,
identificând rating-ul mediu al experților
(Tabelul 23).

Evaluarea performanței întreprinderii d și a concurenților săi (Tabelul 23)
RATING-UL COMPETITIVITĂȚII FACTORILOR

NUMELE
ÎNTREPRINDERII

Reputație

Volum vânzări

Eficiență

E

2.66

3

0.66

F

2

3

1.33

G

2.66

2.66

3

H

0.66

2.33

0.33

J

0.66

2

0.66

K

1

2.33

0.33

D

1

1

1

Notă: evaluări pe o scală de 4 puncte (0 - cel mai mic; 4 – cel mai mare).

Exemplu de scală pentru evaluarea volumului vânzărilor unei întreprinderi
(Tabelul 22)
EVALUAREA CALITATIVĂ A UNUI FACTOR

EVALUAREA CANTITATIVĂ
A UNUI FACTOR

Mai puțin decât volumul nostru de vânzări

0

Același volum de vânzări

1

Mai mult decât volumul nostru de vânzări

2

Și mai mult decât volumul nostru de vânzări

3
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Pe baza scalelor din tabelele 21 și 22,
eficiența, reputația și volumul vânzărilor unei
întreprinderi sunt evaluate în comparație cu
întreprinderea proprie (analizată); pe lângă
faptul că nivelul întreprinderii analizate (de
exemplu, întreprinderea D) este presupus a
fi satisfacător, adică înseamnă că rating-urile

După cum se arată în Tabelul 23, întreprinderea D trebuie să depună multe eforturi
pentru a realiza performanța concurenților
săi. Având în vedere faptul că întreprinderea
doar încearcă acum să cucerească piața, valorile indicatorului de competitivitate dat ar

putea fi considerate acceptabile.
Concurenții E și F sunt lideri în ceea ce
privește volumul vanzărilor și au o reputație
ridicată, dar o eficientă scăzuta. Potrivit experților, liderul de piată este competitorul G.
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După evaluarea competitivității întreprinderii, este necesară elaborarea unei strategii de concurența pentru viitor, prin alegerea urmatoarelor strategii:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

reducerea costurilor de producție;
diferențierea produselor;
segmentarea pieței;

ÝÝ
ÝÝ

introducerea de inovații;
concentrație pe nevoile pieței
(Tabelul 24).

Precondiții și premise pentru strategiile de competitivitate de bază (Tabelul 24)
STRATEGII DE BAZĂ

Reducerea costurilor
de producție

Produktdifferenzierung (Preise,
zugehörige Dienstleistungen, Personal,
Image)

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Cota de piață ridicată și disponibilitatea largă a intrărilor ieftine.
Cerere de preț elastic și omogen pentru produsele întreprinderii.
în principal, concurența în materie de prețuri.
Consumatorii își pierd veniturile din cauza creșterii prețurilor.
Standardizarea industriei și lipsa unei diferențieri eficiente.

ÝÝ

Breite Möglichkeiten, das Produkt auf dem Markt zu diversifizieren;
Verbraucher nehmen Sie das Produkt gut wahr und schätzen Sie es.
Diversität der Zusammensetzung der Nachfrage nach einem Produkt.
Nicht-Preis-Wettbewerb.
Die Kosten des Produkts machen einen unbedeutenden Teil des Haushalts
des Verbrauchers aus.
Produkte sind in der Branche nicht differenziert.

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

Diversitatea consumatorilor în funcție de nevoile lor și de utilizarea
produselor.
Lipsa unei specializări a concurenților pentru un anumit segment de piață.
Întreprinderea nu dispune de rezerve pentru a servi întreaga piața.

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Focusarea pe nevoile
pieței

Existența deficitului.
Cererea inflexibilă de a preț.
Nicio problemă în a intra și ieși de pe piață.
Număr mic de competitori.
Instabilitatea pieței.

Introducerea
inovațiilor

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Inexistența analogiei produselor.
Existența cererii potențiale pentru produse inovatoare.
Capacitatea întreprinderilor mari de a contribui la introducerea de inovații.
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de concurență pe piață. Tehnicile potențiale
ale concurenței, luând în considerare cota de
piață, sunt agregate în Tabelul 25.

Tabelul 25
ÎNTREPRINDEREA
NIVELULUI DE
DOMINARE
INTR-O PIAȚĂ
COMPETITIVĂ

PRECONDIȚII ȘI PREMISE

ÝÝ

Segmentarea pieței

Planul de afaceri trebuie să arate tacticile
și tehnicile de concurență, care sunt angajate
de întreprindere, pentru a-și consolida poziția

TEHNICI DE COMPETIȚIE

ÝÝ
ÝÝ

Lider
ÝÝ

Puternice poziții
de competitivitate

Slabe poziții de
competitivitate

Din afara

Continuarea avansării: analizarea suficienței resurselor pentru continuarea
inovației și exercitarea de presiuni asupra concurenților.
Stabilizarea poziției: menținerea marjei de profit realizate, identificarea
barierelor de intrare, îmbunătățirea serviciilor conexe și a prețurilor de
echilibrare, menținerea cotei de piață.
Lupta cu concurenții: atragerea consumatorilor și a furnizorilor, discreditarea concurenților, atragerea personalului de competitori.

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Căutând nișe de piață neocupate, cu concurența slabă.
Adaptarea la piața țintă aleasă.
Crearea de servicii ideale.
Imitarea comportamentului liderului.
"Înghițirea" concurenților mici.
Crearea unei imagini diferite a unei întreprinderi.

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Reducerea prețului produsului sau diferențierea produsului.
Menținerea cotei de piață și a marjei de profit.
Reinvestirea pentru a câștiga profituri pe termen scurt: alocarea de fonduri
pentru sectoarele cu potențiale

ÝÝ

Reorganizarea radicală a întreprinderii: repoziționarea afacerii, căutarea
rezervelor interne, fuziunea cu concurenții, reducerea sortimentului
neprofitabil.
Creșterea prețurilor, în cazul în care cererea are un preț inelastic.
Reducerea tuturor costurilor.
Vânzarea activelor, reducerea personalului, scăderea sortimentului de
produse.
Ieșirea din afacere.

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
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5. PLANUL DE MARKETING
Capitolul descrie modul de cucerire a pieței
și asigurarea vânzărilor de produse. Planul de

marketing constă în patru politici: produs, preț,
vânzări și marketing.

tabel (Tabelul 26). Numai coloanele necesare
trebuie completate în tabelul 26.

Acest lucru necesită luarea în considerare
a dezvoltării și îmbunătățirii produselor. Este
util să rezumați aceste informații într-un

Caracteristicile unei politici de produs (Tabelul 26)
Proiectând un plan de marketing, trebuie să căutați răspunsuri la următoarele întrebări:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Ce măsuri de dezvoltare și îmbunătățire a produselor vor fi utilizate?
Ce prețuri de vânzare a produselor și
reduceri vor fi utilizate și de ce?
Ce sistem de vânzari de produse va fi

ĎĎ

ÝÝ

utilizat și de ce?
Ce măsuri de promovare a vânzărilor
vor fi puse în aplicare, unde și când vor
fi luate măsurile, care sunt costurile
acestora, ce asigură acestea etc.?

Un plan de marketing ar trebui să fie proiectat pentru fiecare întreprindere. În realitate,
doar întreprinderile mari au astfel de planuri, precum și cele care au luat împrumuturi sau
au folosit instrumente de politică de dezvoltare rurală, pentru extinderea afacerilor. Cu toate
acestea, fiecare cultivator de plante aromatice și procesor are o soluție pentru a exploata
eficient resursele aflate la dispoziția lor, cum să optimizeze costurile și să planifice veniturile.
O parte din cultivatorii de plante medicinale sunt conservatori și nu doresc să-și asume un
risc prin experimentarea cu noi specii sau produse, precum și proiecțiile lor privind profiturile sunt conservatoare.

Grup de
produse

Numele
produsului

Model

Proporția
veniturilor
din produs
în veniturile
totale,%

Ceaiuri

Ceai de
mazăre

-

5

Ceai de
porumb

-

20

Posibilități de
extindere a
etapei

Creșterea

ceaiurilor în
plicuri

Maturitate

Creșterea Cheltuielilor privind
promovarea
produselor

...

Unii producători de plante admit că, consumul de ceaiuri din plante este supus modei.

ĎĎ La început, valeriana era cel mai cerut ceai, în timp ce mai târziu - amestecurile de

ceaiuri variate. Unul și același produs nu atrage atenția consumatorilor pentru mai
mult de trei ani; din acest motiv, ceva nou trebuie introdus în mod constant.

POLITICA PRODUSULUI
O politică de produs eficientă este asociată cu două probleme:
ÝÝ

Stadiul ciclul
de viață

antreprenorul trebuie să organizeze
lucrările, în cadrul produselor existente,
ținând seama de stadiul ciclului de viață
al fiecarui produs;

ÝÝ
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dezvoltarea unui nou produs trebuie
inițiată suficient de devreme, pentru a
înlocui produsele, care urmează să fie
retrase din producție și din piață.
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űű Politica prețului

Orice întreprindere trebuie să stabilească
un preț pentru produsul său. Prețul este singurul element de marketing care se referă la
venituri, deoarece celelalte elemente (dezvoltarea, distribuția și promovarea produselor pe
piața) cresc doar costurile de întreprindere. În
plus, prețul este, de asemenea, cel mai flexibil
element de marketing.

În primul rând, planul de afaceri trebuie să
își elaboreze strategia de stabilire a prețurilor.
Ar putea fi comparat cu strategiile concurenților. Se recomandă ca planul de afaceri să
indice modul în care tehnicile de stabilire a
prețurilor contribuie la intrarea pe piață, poziția pe piață și consolidarea poziției, precum și
profiturile.

Strategii de stabilire a prețurilor pentru produse imitate sau matrice ale strategiilor de stabilire a prețurilor (Tabelul 28)
PREȚ

piața - reducerea prețurilor

ÝÝ

piața - prețul de introducere

Strategii de stabilire a prețurilor pentru noile produse (Tabelul 27)
UN FEL DE STRATEGIE

Piața – reducerea prețurilor

PRECONDIȚII PENTRU APLICAREA STRATEGIEI
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Piața – prețul de introducere

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Cererea mare de la un număr mare de consumatori.
Costurile nu sunt atât de mari pentru a exclude câștigurile
financiare.
Prețul ridicat are o impresie de calitate ridicată a produselor.
Piața este sensibilă la preț, iar un preț scăzut promovează
extinderea pieței.
Pe masură ce crește producția, costurile de producție și de vânzări
scad.
Prețul scăzut nu este atractiv pentru concurenți.

La intrarea pe piață cu un produs imitat,
precum și în etapa de creștere a acestui
produs, antreprenorul preferă o parte din

noua strategie de stabilire a prețurilor, alegând
un raport preț/calitate adecvat (Tabelul 28).
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MEDIU

SCĂZUT

Oferta de premiere

Ideal de introducere

Sub preț

Mediu

Prea scump

Bunurile medii Durchschnittliche Waren
(oder die Mitte der
Straße)

Negociere reală

Scăzut

Vinde și fugi

Consumator nefericit

Valoare ieftină

Ridicat

Strategia de prețuri este afectată de etapa ciclului de viață al produsului. Pentru noile produse,
la introducerea produsului și în etapele de creștere, întreprinzatorii aleg între două strategii de
preț:
ÝÝ

RIDICAT

CALITATE

Când produsul este în etapa de maturitate, întreprinzătorul alege între urmatoarele două
strategii de stabilire a prețurilor:
scăderea prețului (o continuare a
strategiei de reducere a prețurilor);
prețul cheie (o continuare a strate-

giei de cucerire a pieței) - avantaje
competitive obținute prin costuri sau
prin calitate.

În stadiul de maturitate, orice strategie
de preț nu este cea mai importanta pentru

a avea volume mari de vânzări, iar aici rolul
strategiei non-preț crește.

ÝÝ
ÝÝ

Cu toate acestea, în stadiul de declin, întreprinzătorul alege între urmatoarele două strategii de
stabilire a prețurilor:
ÝÝ

reducerea prețului produselor la un
nivel foarte scăzut;

ÝÝ
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extinderea ciclului de viața al produsului, prin creșterea costurilor de promovare a produselor.
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Înainte de stabilirea prețului final, antreprenorul trebuie să-și amintească faptul
că, în primul rănd, trebuie să se stabilească
ce urmărește întreprinderea prin vânzarea
produsului, ce obiective dorește să atingă.
Abordarea prețurilor este identificată pe
baza unui anumit obiectiv. De exemplu, dacă
obiectivul întreprinderii este creșterea cotei
de piață, în această situație întreprinderea va
oferi în mod constant noi produse pe piață, va
extinde sortimentul și va vinde produsele în
diferite segmente de piață, la prețuri diferite
(de la mare, la scăzut).
Orice întreprindere trebuie să stabilească
un preț care să acopere costurile de producție,
distribuție și vânzare. Aceasta înseamnă că
trebuie efectuată o analiză a costurilor, deoarece aceasta ajută întreprinderea să identifice
prețul minim, sub care produsul nu trebuie
vândut. Pentru ca întreprinderea să își poată
vinde produsul pe piață la un preț maxim,
trebuie efectuată o analiză a cererii de pe piață

(la ce preț este consumatorul gata să cumpere
produsul) și o analiză a concurenților.
Dacă oferta întreprinderii pe piață este mai
bună decât oferta concurenților, iar consumatorii percep această diferență pozitiv, atunci
prețul ar putea fi mai mare decât cel al concurenților, deoarece este perceput ca o recompensă pentru valoarea adaugată. În schimb,
dacă concurenții au un avantaj de preț/calitate, atunci prețul trebuie redus. În alte situații,
ar putea fi similar cu prețul concurenților, iar
întreprinderea ar putea să-și mărească cifra
de afaceri/profitul datorită altor avantaje
competitive. Prețul nu trebuie să fie mai mic
decât nivelul care permite acoperirea costului
și nu depășește nivelul, dincolo de care produsul nu se mai încadrează în cerere. Prețul este
determinat în intervalul dintre două extreme
și depinde în mare masură de metoda aleasă;
prin urmare, metoda de stabilire a prețurilor
trebuie să fie specificată și în planul de afaceri
(Tabelul 29).
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Clasificarea metodelor de stabilire a prețurilor (Tabelul 29)
PRIN COST
ÝÝ

cost + profit (total sau ca %)

ÝÝ

cost mediu + scumpire

ÝÝ

cost mediu + profitul țintă

PRIN CERERE
ÝÝ

diferențierea prețurilor
produselor

ÝÝ

proprietățile consumării
produsului (valorile consumării, valorile folosirii)

PRIN COMPETITOR
ÝÝ

prețuri proporționale

ÝÝ

profitul estimativ așteptat

Tactica prețului de piață utilizat trebuie să fie descrisă, de asemenea, în planul de afaceri. Întreprinderea ar putea utiliza următoarele tactici ale prețului de piață:
ÝÝ

identificarea prețurilor
discriminatorii:
ÝÝ bazate pe diverse grupuri de consumatori - consumatorii plătesc prețuri
diferite pentru același produs;
ÝÝ pe baza variantelor de produse variantele sunt vândute la prețuri
diferite; cu toate acestea, nu există
diferențe între costurile de producție;
ÝÝ pe baza locației - produsul este
vândut la prețuri diferite în locații
diferite, deși costul de producție este
același;
ÝÝ pe baza perioadei - prețurile se modifică în funcție de sezon, zi, săptămâna

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
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etc.;
identificarea unui preț psihologic
atractiv (de exemplu – 6.99 EURO);
indentificarea unui preț pentru un
grup de produse;
fixarea reducerilor de preț:
ÝÝ reducere pentru plata în numerar;
ÝÝ reducere pentru cumpărarea produsului într-o cantitate mare;
ÝÝ reducere pentru dealeri;
ÝÝ reducere pentru clienții obișnuiți sau
importanți;
ÝÝ reduceri sezoniere;
ÝÝ reducere de export etc.
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Ultima parte a capitolului legat de politica prețurilor a întreprinderii încearcă să prezică:

Prețul final al unui produs este afectat de costul de producție, de ex. dacă cultivarea

ĎĎ și colectarea plantelor aromatice implică doar muncă manuală sau acest proces este

mecanizat. Prețul este afectat și de unde și cine vinde produsul: lanțuri de supermarketuri, magazine online sau producatorul însuși. Prețul produsului este afectat și de
cine îl ambalează și îl vinde și în ce scop.

ÝÝ

Un antreprenor își împărtășește experiența:
"Când ambalați singur produsul, sunteți sigur că veți câștiga aproximativ 30 EUR pe

ĎĎ kilogram. În schimb, atunci când îl va ambala un procesator, prețul maxim pe care îl

întreprindere, care ar putea fi comparate cu
prețurile concurente (Tabelul 30).

Prețurile oferite de întreprindere și principalii săi concurenți (Tabelul 30)
PRODUSE

ÎNTREPRINDERE

COMPETITOR A

COMPETITOR B

Ceai de coada șoricelului

1.70

2.00

2.70

Ceai de floare de tei

2.35

2.80

nu este oferit

...
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ciclului de viață în alta;
creșterii sau scăderii costului;
răspunsul întreprinderii la modificările
prețurilor concurente.
ÝÝ

ÝÝ

POLITICA DE VÂNZĂRI

câștigați din produsele brute de 8 EUR pe kg. Este întotdeauna posibil să găsiți ce să
faceți, cum să vă câstigați traiul. Acum băile sunt populare. Când vizitați o întreprindere din Estonia care este prezentată ca o fermă de plante aromatice și medicinale,
trebuie să vă spun că, ceea ce pun în pachete mici, este cea mai mică parte care aduce
profituri. Ei fac, în principal, profit în urma vizitelor persoanelor fizice, care fac baie și
își udă picioarele, de exemplu, într-o baie de cimbru; prin aceasta, ei caștigă de mult
mai multe ori. Este întotdeauna posibil să găsești o soluție."

După identificarea tacticilor privind prețul
pieței, planul de afaceri poate prezenta
prețurile inițiale pe produsele oferite de

răspunsurile consumatorilor și ale
concurenților la modificările prețurilor
întreprinderii datorită:
ÝÝ schimbării cererii;
ÝÝ trecerii produsului dintr-o etapă a

Pentru a satisface nevoile consumatorilor
pentru un produs, trebuie stabilite canale de
distribuție - un grup de întreprinderi interdependente, care participă și îndeplinesc toate

funcțiile legate de transportul produsului de
la producator la consumator și distribuirea și
promovarea acestuia în piață.

Un producator de plante medicinale recunoaște:
„În orice caz, cultivatorul trebuie să fie conștient de piața vânzărilor - este inutil să fa-

ĎĎ ceți orice (cultivarea plantelor) daca nu știți unde să vindeți ulterior plantele produse.”
În ceea ce privește politica de vânzări, planul de afaceri trebuie să răspundă la următoarele
întrebări:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Care este planul de distribuire al
produsului?
În ce locații geografice este distribuit?
Utilizează întreprinderea intermediari
sau marketing direct? De ce?

ÝÝ
ÝÝ
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În ce mod vor fi selectați intermediarii
sau reprezentanți de vânzări?
Care este politica de service și de
garanție?
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Dacă întreprinderea preferă marketing-ul
direct, planul de afaceri trebuie să descrie
modul în care este organizat și controlat

numărul angajaților implicați și locația, remunerarea (salariile, comisioanele etc.).

"Cel mai sigur partener de cooperare din Letonia este medicul cunoscut Tereško,

ĎĎ care cumpără plante medicinale pentru prepararea ceaiurilor medicinale. Ceaiurile

Pentru a distribui produsul, producatorul poate alege:
ÝÝ

ÝÝ

Un producător de plante își descrie canalele de distribuție după cum urmează:

zero canal de distribuție, ceea ce înseamnă că producătorul își vinde direct
produsul către consumatori;
un singur canal - producătorul cooperează cu un intermediar (comerciant

ÝÝ
ÝÝ

produse de fermă ar putea fi aduse și în mai multe magazine din capitală. În viitor,
fermă planifică să-și construiască propria ceainărie, unde vizitatorii fermei și cei care
se deplasează să se poată bucura de ceaiurile pregatite la fermă."

cu amănuntul);
canal pe două niveluri - sunt implicați
doi intermediari;
canal pe trei niveluri - trei distribuitori
sunt implicați în distribuție (Figura 6).

Produsele altui întreprinzător ar putea fi aduse în magazine și farmacii din intreaga
Letonie, precum și în magazinulonline și la locul de producție.
Următoarea problemă care trebuie descrisă în planul de afaceri este numărul de intermediari cu care întreprinderea intentionează
să coopereze la fiecare nivel de distribuție a

Zero canal
de
distribuție

Producător

Un canal de
distribuție

Producător

2 canale de
distribuție

Producător

3 canale de
distribuție

Producător

Cumpărător

Comerciant cu
amănuntul

Cumpărător

Comerciant cu
amănuntul

Angrosist

Angrosist
regional

Angrosist

Comerciant cu
amănuntul

Fig. 6. Canalele de distribuție a produsului
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Cumpărător

Cumpărător

produselor, adică dacă întreprinderea intenționează să coopereze cu unul sau mai mulți
intermediari.

Nevoia de a coopera cu intermediari este determinată de:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

piața orizontală, care are mulți consumatori. Acest lucru necesită crearea
unei rețele de vânzări mari și investiții
considerabile;
piața de vânzări este împrăștiată
geografic, iar contactele directe cu
consumatorii sunt neprofitabile;
furnizarea produsului în cantitați

ÝÝ

În plus, planul de afaceri trebuie să
descrie o modalitate particulară de alegere
a intermediarilor și ce factori trebuie luați în
considerare la alegerea lor, creșterea planifi-

mari unui numar mic de comercianți
angro duce la scăderea costurile de
transport;
diferența dintre prețul produsului
și cost este nesemnificativă, ceea ce
înseamnă că menținerea rețelei proprii
de vânzare este neprofitabilă pentru
antreprenor.

cată a numărului de intermediari și volumul
de vânzări al fiecărui intermediar, precum și
modalitățile de atragere a intermediarilor.
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Specialiștii sugereaza urmatoarele criterii pentru selectarea intermediarilor:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

durata de desfașurare a activitații în
domeniul respectiv;
domeniul specific (câte grupuri de
produse și cine le manipulează);
performanța economică (volumele de

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

vânzări și profiturile);
solvabilitate;
contactele reciproce;
reputație.

Ultima parte a descrierii politicii de vânzări trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

Cum sunt procesate comenzile (prin
telefon, e-mail etc.)?
În cazul în care sunt depozitate
produse și materii prime, care sunt
costurile de depozitare?
Ce inventar minim al produselor (pre-

ÝÝ

cum și al materiilor prime) ar trebui
să fie?
În ce mod este trimis produsul, transportat, specificând tipul de transport?
Care este costul de transport?

Intermediarii trebuie să fie motivați constant. Pentru a coopera cu succes cu aceștia, întreprinderea poate folosi diferite metode de motivare:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

constrângere: în cazul în care un intermediar ignora termenii și condițiile
convenite, producatorul poate opri
cooperarea sau poate limita accesul la
produse;
recompensa: producătorul plătește
comision suplimentar intermediarului pentru desfașurarea activitaților
specifice;
metoda bazată pe contract: producătorul cere intermediarului
să respecte termenii și condițiile

ÝÝ

ÝÝ

contractului;
metoda bazată pe cooperare: intermediarul cooperează cu producătorul, de
ex. în domeniul instruirii personalului
de vânzări;
metoda bazată pe leadership: dacă
producătorul este un lider incontestabil în cadrul canalelor de distribuție a
produselor, intermediarii concurează
unul cu celălalt și se mândresc cu
cooperarea cu producătorul.

Un cultivator și procesator de plante își amintește începerea cooperarii cu comercianții:
Am căutat și l-am sunat pe principalul cumpărător din acest domeniu. Ne-am întâlnit

ĎĎ și mi-a arătat produsele și ambalajele special concepute - astfel încât produsele să

arate bine pe raft. Acum vând mai mult de jumatate din produsele mele în acest lanț
de supermarket-uri ."

Depozitarea este necesară pentru
extinderea perioadei de livrare a produsului
către consumatori. Depozitarea ar putea fi
efectuată de producător, de intermediar și de

consumator. După depozitare, produsele sunt
vândute la un preț mai mare, care include atât
costul de depozitare, cât și costul produselor
pierdute în timpul depozitării.

Costurile de depozitare includ:
Producătorul trebuie să evalueze periodic performanța intermediarilor urmând criteriile:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

respectarea termenilor și condițiilor
contractului;
nivelul inventarului produselor;
viteza de livrare a produselor (vânzări);

ÝÝ
ÝÝ
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responsabilitatea pentru produsele
deteriorate și pierdute;
numărul de servicii oferite consumatorilor etc.

ÝÝ

ÝÝ

costurile legate de depozitare - deprecierea clădirilor și a structurilor,
energie electrică etc .;
costuri legate de menținerea calității

ÝÝ
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produselor în timpul depozitării, de ex.
conservanți și alte substanțe chimice;
costul cantității pierdute și al calitații
produselor în timpul depozitării.
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Planul de afaceri trebuie să specifice
transportul de produse, care implică costuri
de transport. Este mai usor să identificați
acest cost dacă proprietarul vehiculului este

plătit pentru serviciile de transport. În situațiile în care vehiculul aparține întreprinderii,
este dificil să se identifice costul.

Ferma "Rūķīšu tēja" oferă diferite tipuri de ambalaje pentru ceai, astfel încât consu-

ĎĎ matorii să-l poată alege pe cel mai potrivit - atât ceaiul din frunze, cât și ceaiul de ceai
la pliculețe. Ferma "Rūķīšu tēja" a creat nu numai ceaiuri care au un gust sofisticat,
ci și amestecuri de ceai, fiecare potrivindu-se unei situații și unei dispoziții speciale de
viață

Potențialele componente ale costului de transport sunt urmatoarele:
ÝÝ
ÝÝ

salariile pentru șoferul vehiculului și al
asistentului;
costul combustibilului și alte costuri
legate de reparare și întreținere;

ÝÝ
ÝÝ

Adesea sunt necesare ambalaje de
transport (saci, cutii, pungi) pentru transportul produselor, ceea ce implică costuri
suplimentare pentru întreprinzător, costuri
care trebuie luate în considerare la calcularea
costului total de marketing. Costul ambalajelor de transport ar putea fi pur și simplu
calculat pentru ambalajul utilizat o singură

taxe de licență, impozite, asigurări și
alte plăți obligatorii;
alte costuri de transport, de ex. taxa
de utilizare a drumului etc.

dată. Tipurile de ambalaje de transport mai
scumpe sunt de obicei ambalaje multiple; prin
urmare, numărul de reutilizări trebuie să fie
cunoscut. În cazul în care ambalajul secundar
sau de transport este reutilizat, trebuie luate
în considerare costurile de returnare a ambalajului gol, care, în acest caz, se referă la costul
de transport.

Proprietarii fermelor, împărtășind experiențele lor de marketing, recunosc că:
"Unul dintre cele mai importante lucruri este faptul că ambalajul produsului este

ĎĎ proiectat cu exactitate, astfel încât instituțiile care controlează nu au obiecții și

cumpărătorii pot avea informațiile necesare. Este important ca cumparătorii să știe
de unde provin plantele aromatice, precum și unele informații despre producator
și este, de asemenea, important ca producătorul să fie mândru de produsul său. O
perioadă de expirare mai scurtă ajută la garantarea calității."
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Un alt antreprenor recunoaște că împachetarea ceaiului joacă un rol important:
"Noi, ca indivizi, cumpărăm cu ochii. Diferența este că, de exemplu, cifra de afaceri a

ĎĎ unei întreprinderi britanice este foarte mare, în timp ce în Letonia este foarte scăzută;
prin urmare, designul este foarte scump. Dacă ar fi posibil să se producă în cantități
mari și să se exporte, s ar recupera cheltuielile. Cu toate acestea, încercăm să investim
cât mai mult în proiect, în pofida altor cheltuieli."

PLANUL DE COMUNICARE MARKETING
Un plan de comunicare în marketing
vizează furnizarea de informații cu privire la
toate activitățile de marketing planificate în
perioada avută în vedere. Planul de comunicare
marketing este, de obicei, strâns asociat cu o
proiecție a vânzărilor, deoarece activitățile de

marketing planificate pot crește considerabil
volumul vânzărilor, iar reducerile de preț planificate pot afecta în mod semnificativ activitățile
de marketing.

Întreprinderile folosesc diferite tipuri de comunicare de marketing. Acești cultivatori

ĎĎ de plante aromatice, care și-au început afacerea cu mai mult de 20 de ani în urmă,

arată că nu le-a fost ușor să intre pe piață, de ex. supermarket-uri și magazine. A
fost momentul când aceste produse erau noi, iar producatorii trebuiau să viziteze
comercianții cu amănuntul și să-i convingă de posibilitatea de a-și vinde produsele. O
grămadă de timp și eforturi au fost dedicate marketing-ului direct la piețe și la târguri. Pe de altă parte, în general, piața nu a fost atât de saturată, așa cum este astăzi.
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Antreprenorii recunosc ca sunt bine recunoscuți pe piață, iar clienții înșiși le-au

ĎĎ telefonat și au fost interesați de produsele lor, deoarece clienții au găsit detalii de

contact pe site-ul web al întreprinderii, pe ambalajul produselor achiziționate și în
alte materiale informative. Administrațiile locale sunt obișnuite să utilizeze produse
locale de producție în scopuri promoționale.

În ceea ce privește planul de comunicare de marketing, planul de afacere trebuie să prezinte
patru etape:
ÝÝ
ÝÝ

Întreprinderea trebuie să comunice în mod
regulat cu consumatorii existenți și potențiali,
cu publicul țintă; prin urmare, în planul de
afaceri, antreprenorul trebuie să răspundă la

următoarele întrebari: ce informații trebuie
furnizate, când, cine și cât de frecvent să le
furnizeze?

identificarea și examinarea publicului
țintă pentru comunicare;
identificarea obiectivelor comunicării
de marketing;

ÝÝ
ÝÝ

alegerea unui canal pentru distribuirea
mesajelor;
identificarea costurilor de comunicare
de marketing.

În etapa inițială, audiența target sau celor cărora le este destinată informația sunt identificați,
asta însemnând faptul că întreprinderea ar putea comunica cu:

Antreprenorul ar putea folosi numeroase metode pentru a promova produsul pe piață:
ÝÝ

comunicări de marketing în masă
ÝÝ reclame - un fel de comunicare de
marketing plătită și impersonalizată,
care se realizează de către un agent
de publicitate identificat, utilizând
diferite mijloace și tehnici pentru a
influența comportamentul cumpărătorilor pe piață și pentru a atinge
obiectivele de comunicare;
ÝÝ promovarea vânzărilor de produse
- un fel de comunicare temporară de
marketing, care are ca scop motivarea achiziționării și vânzării unui
produs, prin intermediul diverselor
tehnici de marketing;
ÝÝ contact public - un fel de comunicare de marketing care vizează
influentarea indirectă a comportamentului cumpărătorilor pe piată
prin distribuirea gratuită și masivă a
informatiilor despre întreprindere,

ÝÝ
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produsele sale produse (vândute) și
marca sa;
comunicare personală de marketing
ÝÝ marketing-ul direct - distribuirea
informatiilor și crearea unei baze de
date, care să includă detalii de bază
despre consumatori și caracteristicile
comportamentului acestora pe piață,
să utilizeze aceste informații, pentru
a atrage și a menține consumatorii și
pentru loializarea acestora;
ÝÝ serviciul personal - comunicarea
orală cu cumpărătorul și predarea
produsului direct cumpărătorului,
care vizează încurajarea și convingerea cumpărătorului de a efectua
achiziția.

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

angajații întreprinderii;
potențialii și actualii consumatori;
intermediari ai serviciilor de
marketing;

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Cerințele fiecărui public țintă sunt diferite;
prin urmare, întreprinderea trebuie să știe:
ce să raporteze? cum să raporteze? când să
raporteze? unde să raporteze? din ce perspectivă să raporteze (de exemplu, din perspectiva
producătorului)? După ce au fost identificate

publicul de contact;
furnizori;
autoritățile publice și organele de stat.

și examinate grupurile țintă, trebuie stabilite
obiective de comunicare specifice, și anume
exact ceea ce întreprinderea dorește să
realizeze prin planificarea și implementarea
comunicării cu consumatorii.

Cinci obiective de comunicare de marketing diferite pot fi remarcate:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

necesitatea produsului / mărcii;
recunoașterea și amintirea produsului
/ mărcii;
atitudine față de produs / marcă;

ÝÝ
ÝÝ

218

promovarea produsului / mărcii;
evitarea riscului de consum și formarea loialității clienților.
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După definirea obiectivelor comunicării de marketing, trebuie să se aleagă mijloacele de distribuție a informațiilor sau canalele de comunicare, și anume:
ÝÝ

ÝÝ

comunicarea personală (două sau
mai multe persoane participă la
comunicare);
comunicarea în masă (ziarele
mass-media, revistele, radioul, televi-

ziunea, internetul, telefoanele mobile
etc.), aanunțuri și evenimente educaționale (placarde, postere, conferințe de
presă, evenimente solemne, ceremonii
de deschidere etc., sponsorizare).

Informațiile din mass-media reprezintă o modalitate bună de a face publicitate

ĎĎ antreprenorilor, în special atunci cand antreprenorii sunt angajați în ceva nou și

neconvențional, oferă produse interesante sau sunt printre primii, care încep anumite
activități specifice.

depinde în principal, de diverse activități de
motivare.
Luarea unei decizii privind comunicările de marketing este afectată de caracteristicile produsului. Cu cât este mai complicat
din punct de vedere al funcțiilor sale, și cu cât
este mai complicat comportamentul consumatorilor pe piață, cu atât este mai important
serviciul personal.
Cu cât riscul de cumpărare este
mai mare, de ex., dacă, se cumpără un
produs scump, cu atât mai mult este nevoie
de o combinație de servicii publicitare și de
servicii personale. Produsul care se referă

la comportamentul zilnic al consumatorilor
(în ceea ce privește produsele de consum
de zi cu zi) necesită mai mult cheltuieli, în
special pentru publicitate, deoarece permite
prezentarea și demonstrarea proprietaților
produsului, satisfacția de consum și emoții
într-o perioadă relativ scurtă. Este util să se
desfașoare activități, care vizează promovarea
vânzării produsului: reduceri de preț, loterii,
cupoane etc.
Alegerea unui tip de comunicare de
marketing este considerabil afectată de ciclul
de viață al produsului (Tabelul 31).

Unul dintre primii crescători de plante din Letonia își impartășește experiența:
"Am colectat o mulțime de materiale tipărite despre ferma noastră. Aproape în fiecare

ĎĎ an au publicat despre noi ... în toate ziarele, și acum și ziarul local ne contactează.

Primul reporter a fost din revista "Vides vēstis" (Environmental News), urmată de
"Ieva" (Eve) și "Ievas māja" (Casa Evei). Uneori este așa - văd un ceai frumos într-un
magazin, pe ambalaj au numărul de telefon și ne sună! În primii ani, ne-au sunat de
multe ori. Clienții înșiși ne găsesc acum. Este avantajul nostru că am fost primii din
Letonia."

Sunt necesare diferite tipuri de comunicare de marketing pentru piețele de consum și
de afaceri. Pe piața de consum sunt preferate
anunțurile, urmate de promovarea vânzărilor
de produse, de marketing-ul direct și apoi
de serviciile personale. Pe piața afacerilor,
marketing-ul este favorizat, urmat de servicii personale, de promovarea vânzărilor de

produse și apoi de publicitate. Contactele
publice nu sunt foarte folosite pe ambele
piețe. Pe piața de consum, este utilă combinarea anunțurilor și a activităților, care vizează
promovarea vânzărilor produselor. Inițial,
reclamele în special atrag atenția asupra
produsului și îi motivează pe consumatori să-l
cumpere, totuși decizia de a face o achiziție
219
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Comunicarea de marketing. În funcție de ciclul de viață al produsului (Tabelul 31)
ETAPE ALE CICLULUI DE VIATĂ ALE PRODUSULUI
INDICATOR

Introd

Dezv

Matur

Declin

Scopul comunic
de marketing

Info despre noul
produs și avantajele

Convingerea
consumatorilor
de diferențele
dintre produsul
întreprinderii și
produsele altor
întreprinderi

Amintește

Supravietuiește

Feluri de
comunicare de
marketing

Werbung über
das neue Produkt
im Fernsehen, im
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Comportamentul consumatorilor și procesul de luare a deciziilor afectează, de asemenea,
alegerea unui tip de comunicare de marketing.
În etapa de preachiziție, când consumatorii
trebuie să primească informații și cunoștințe
despre produs, publicitatea joacă un rol-cheie
- informează potențialii consumatori despre
produs / marca. Distribuția mostrelor gratuite
ar putea fi, de asemenea, utilizată ca tehnică
pentru creșterea vânzărilor de produse. După

de preț, cupoane, loterii etc.) sunt eficiente.
Este utilă și utilizarea contactelor publice.
În faza post-cumpărare, publicitatea
a eliminat "preocuparea" post-cumpărare
a consumatorului, că produsul nu satisface
nevoile. Promovarea vânzărilor, precum și
informarea publicului joacă un rol destul de
nesemnificativ. Pentru ca, consumatorii să
facă din nou achiziții, trebuie creată o bază
de date și compania trebuie să continue să
comunice cu consumatorii.
Conținutul și forma comunicării de
marketing trebuie să fie proiectate pe baza
strategiei de distribuție a produselor. Dacă
producătorul oferă într-un mod destul de
agresiv produsul către angrosiști, angrosiștii
- catre comercianții cu amănuntul și comercianții cu amănuntul - consumatorilor, acest
lucru afectează conținutul anunțurilor și
modalitățile de prestare a serviciilor personale, marketing-ului direct și promovarea

vânzărilor.
Dacă producătorul stimulează intenționat
cererea consumatorilor de mărci / produse,
producătorul folosește publicitatea, conștientizarea publică și sponsorizarea. Gestionarea
promovării vânzărilor produsului pe piață,
toate tipurile de comunicare de marketing
trebuie să fie combinate, ținând cont de caracteristicile lor și de factorii care pot afecta.
După ce au fost alese mijloacele de distribuire a informațiilor sau canalele de comunicare, întreprinderea trebuie să planifice cât de
mult se cheltuie pentru fiecare tip de comunicare de marketing și pentru toate tipurile
de lucruri puse împreună. Multe întreprinderi
alocă în mod arbitrar fonduri pentru comunicare, luând în considerare doar posibilitățile
lor financiare. Sumele alocate într-un mod
arbitrar se schimbă de la un an la altul, ceea
ce face ca activitațile de marketing pe termen
lung să fie dificil de realizat.

o publicitate extensivă, întreprinderea ar
putea utiliza tehnici de marketing direct și
tehnici de servicii personale.
În timpul efectuării unei achiziții, atunci
când o atitudine a consumatorilor este formată și consumatorii încep să se încreadă și iau
o decizie cu privire la cumpărarea produsului,
rolul marketing-ului direct și al serviciilor
personale crește puternic. În anumite situații,
tehnicile de promovare a vânzărilor (reduceri
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În primul rând, trebuie aleasă o tehnică adecvată pentru planificarea costurilor de comunicare în
marketing. Cele mai populare sunt următoarele:
ÝÝ

ÝÝ

comisionul privind volumul vânzărilor
(de exemplu, ca procent din volumul
real sau anticipat al vânzărilor sau din
prețul unitar al produsului);
paritatea cu concurenții (antreprenorul cheltuiește aproximativ
aceiași bani ca și concurenții);

ÝÝ

ÝÝ

După ce a fost elaborat bugetul pentru
comunicarea de marketing, este necesar să
distribuiți suma pe tipuri de comunicare de

ÝÝ

obiective - sarcini (cheltuielile sunt stabilite pe baza obiectivelor de vânzări
stabilite și a sarcinilor aferente);
evaluarea experților (experții independenți își fac proiecțiile privind cheltuielile necesare) etc.

Planul de comunicare de marketing în primul an de operare al firmei (Tabelul 32)
Costul
grupului

ÝÝ
ÝÝ

În planul de afaceri, este important să se
rezume toate activitătile de marketing într-un
singur plan, stabilindu se, astfel țintele preci-

25% - stimularea vânzărilor;
5% - pe studii de piața efectuate.

se, prioritățile și interdependența lor. Un plan
de marketing unic oferă o imagine precisă
asupra eficienței utilizării resurselor.

Luni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total
pe an

Total

Degustare

Costul
podusului
Chiriile
sediilor
Costul
personalului

marketing. Distribuția este, de obicei, făcută
proporțional cu ceea ce a fost în anii precedenți.

70% din buget este cheltuit pentru
publicitate;

Costul
articolului

Total

Reclame

Printarea
reclamelor
sub forma de
broșuri
Distribuirea
broșurilor

...

Planul de comunicare de marketing pentru primul an de activitate al întreprinderii trebuie
să fie lunar, pentru al doilea an - semestrial și pentru anii trei și urmatori - anual. Planul de
comunicare de marketing ar putea fi rezumat într-un tabel (Tabel 33).
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Rezumatul politicii de comunicare marketing al întreprinderii (Tabelul 33)
COMUNICARE CU
DESTINATARUL

SCURTA DESCRIERE A
COMUNICĂRII

SCOP COMUNICARE

COST, EURO

Proiectând un plan de producție, trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
ÝÝ

6. PLANUL DE PRODUCȚIE
Capitolul "Planul de producție" al planului de afaceri descrie modul în care și cu ajutorul a ce
echipament este fabricat un produs sau serviciu. Elaborând acest capitol, este necesar:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

să se identifice mărimea întreprinderii,
producția de bunuri / servicii și să se
armonizeze cu volumul de vânzări
preconizat;
proiectarea unui grafic de procese de
producție, care arată modul în care
materiile prime, materialele și bunurile sunt transformate într-un produs
sau serviciu final;
să se identifice ce active fixe sunt

ÝÝ

ÝÝ

necesare, în ce masură, unde sunt
plasate și de unde se pot cumpăra, la
ce cost;
identificarea cantității materialelor
de inventar necesare, modul în care
materialele sunt stocate, gestionate și
controlate;
identificarea de măsuri de asigurare a
calității ce trebuie luate etc.

ÝÝ

unde se produc bunurile sau serviciile? Ar putea fi:
ÝÝ spații aparținând întreprinderii spațiile trebuie să fie descrise și
evaluate dacă sunt adecvate pentru
producție;
ÝÝ spații închiriate - caracteristicile lor,
adecvarea lor; chiria pe aceste spații;
ÝÝ spații noi construite - caracteristicile
acestora, costul construcției;
ÝÝ resursele funciare, caracteristicile și
adecvarea acestora pentru producție
(în cazul în care nu sunt descrise
caracteristici ale resurselor în primul
capitol "Descrierea întreprinderii și a
industriei conexe");
cum va fi fabricat produsul?
ÝÝ echipamentele necesare producției;
ÝÝ întreprinderile care furnizează
echipamentul;
ÝÝ lista de echipamente și costul de
achiziție;
ÝÝ capacitatea echipamentului;
ÝÝ caracteristicile procesului de producție și evoluția procesului de

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

Acest capitol este necesar numai pentru o
întreprindere care intenționează să producă
bunuri. O întreprindere producătoare de
servicii prezintă aceste informații (de exemplu, privind activele fixe, activele curente, o
proiecție a costului de producție) în capitolul
"Planul financiar".
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producție;
cooperarea cu partenerii interni și
externi;
ÝÝ modul în care se asigură calitatea
produselor și siguranța muncii și
conformitatea cu reglementările de
mediu;
unde, de la ce întreprindere și în ce
condiții vor fi achiziționate materii
prime și alte intrări? Ar trebui să se
distingă următoarele aspecte:
ÝÝ materiile prime interne, prețurile și
oportunitățile de cumpărare;
ÝÝ materii prime importate, prețurile și
oportunitățile de cumpărare;
ÝÝ energia, prețul ei și oportunitățile de
cumpărare;
ÝÝ alte intrări, prețurile și oportunitățile
de cumpărare;
ce cantitate de produse planifică întreprinderea să fabrice sau trebuie să
fie proiectat un program de producție;
care este costul de producție sau
o proiecție a costului de producție
trebuie să fie făcut.
ÝÝ
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Producătorii și procesatorii de plante sugerează că august este perioada cea mai potri-

Antreprenorii împărtășesc din experiențele lor:

arată foarte frumos în pături de plante fiind rezistente la iarnă, iar plantele pot crește
fără a fi replantate timp de cel puțin trei ani. Este recomandat să semănați plantele
anuale primăvara (mușețel, gălbenele, mătăciune, armurariu, nalba de pădure),
deoarece lăstarii tineri nu beneficiază de toamna caldă din Letonia. Dacă plantele se
însămânțează singure, acestea trebuie să fie acoperite cu pământ de grădină. Frunzele
căzute nu ar trebui folosite pentru acoperire, deoarece contribuie la răspândirea
bolilor plantelor..

ĎĎ există). Dacă doriți să cultivați plante organice, trebuie să obțineți semințe de la un agri-

ĎĎ vită pentru plantarea plantelor perene. Măghiranul, roinița, sunătoarea și echinaceea

Plantele nu au nevoie de un sol foarte fertil. Singura cerință este ca solul să fie liber.

ĎĎ Plantele cu flori din care se produc uleiuri esențiale (echinaceea, maăghiran, roinița,

cătușnic, sunătoare) preferă locuri însorite, în timp ce cicoarea și valeriana cresc bine
în locuri umbroase.
Lavanda, a cărei flori aromatice sunt folosite în producția de perne din plante și
pentru îndepărtarea moliilor, ar trebui să fie plantate în locuri însorite și uscate.
În cazul în care se cultivă planta Rhodiola rosea (denumită și ”rădăcina aurie”) – ea
crește foarte încet și ar putea dura cel puțin patru ani înainte ca o parte din rădăcină
să poată fi scoasă pentru prepararea unui sirop medicinal.
Cele mai semnificative elemente din punct de vedere financiar sunt semințele de plante medicinale și răsadurile. Orice producător de plante medicinale trebuie să știe de
unde și cum sunt cumpărate semințele și/sau răsadurile, indiferent dacă acestea sunt
autohtone sau importate. Diferitele plante și semințele lor ar putea să nu fie adecvate
pentru orice condiții climatice și soluri. Înainte de cultivarea plantelor, antreprenorul
trebuie să știe în ce pământ vor fi cultivate plantele și să se asigure că cele mai adecvate condiții sunt disponibile pentru plantare. Achiziționarea și distribuția de semințe
ar putea fi reglementate de cadrele juridice naționale și internaționale. Antreprenorul
trebuie să verifice acest lucru înainte de a cumpăra semințe și răsaduri. De exemplu,
fermele ecologice pot folosi numai semințe organice certificate.
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"Mi-am cumpărat primele răsaduri de la Centrul Științific Skriveri, Letonia (acum nu mai
cultor ecologic, deoarece semințele trebuie să fie certificate ca fiind organice. Dacă cineva
mă întreabă de niște semințe, ofer semințele, dar nu o cantitate mare, deoarece implică
muncă manuală. Am cumpărat semințe de măghiran de la un fermier și are terenuri mari
cultivate cu această plantă. Acest fermier are experiență în cultivarea plantelor care nu
cresc în Letonia - plantele sunt aduse din Tibet, de exemplu lavandă".
"Nu există nici o problemă de a cumpăra semințe astăzi. Există site-uri de unde să cumperi. Nici o problemă - plătiți doar și este livrat la ușa dvs.".

Caracteristicile echipamentelor necesare cultivării plantelor ar putea fi completate într-un
tabel (vezi Tabelul 34)
Caracteristicile echipamentelor necesare cultivării plantelor (Tabelul 34)
Numele
echipamentului

Model

Producător/
vânzător

Număr bucăți

Perioada de
livrare

Costul echipamentului,
EUR

Pentru a cultiva, recolta, usca și vinde plante, antreprenorii folosesc tehnologii speciale.

ĎĎ Mulți producători folosesc în continuare munca manuală; cu toate acestea, pentru a

cultiva plante pe suprafețe mari și pentru a putea recolta plantele rapid, este necesar
echipament. Costurile de producție cresc în cazul în care cantitatea produsă și suprafața
cultivată sunt mici, dar este compensată dacă sunt cultivate câteva zeci de hectare. Terenul
este cultivat și plantele sunt semănate cu ajutorul mașinilor. Unele plante, de exemplu
mușețelul necesită unelte specifice pentru recoltare și este nevoie de un uscător, care permite uscarea plantelor recoltate rapid și la înaltă calitate. În cazul în care întreprinzătorii își
împachetează propriile produse, trebuie achiziționate echipamente adecvate.
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Uscarea plantelor necesită un uscător special și o spațiu special echipat::

Dacă nu este necesar un echipament nou și alte active fixe pentru producția de plante medicinale, planul de afaceri trebuie să descrie activele fixe și imobilizările necorporale existente:

"Am luat un împrumut pentru unitatea noastră - câteva mii de euro. Aveam o baie

Pentru a specifica nivelul de depreciere a activelor fixe, se calculează o rată de amortizare prin
ecuația:

Raport depreciere

Deprecierea acumulată
Valoarea inițială a activelor �ixe

Caracteristicile activelor fixe existente pot fi redate într-un tabel (see Tabel 35).
Caracteristicile activelor fixe (Tabelul 35)

Întreprinderea nu trebuie să uite de costurile care decurg din achiziționarea și exploatarea de
active fixe noi: amortizarea, transportul, instalarea, întreținerea și reparațiile.
230

31.12.20__.

31.12.20__.

Valoare rămasă, EUR
31.12.20__.

ACTIVE FIXE SAU GRUP
DE ACTIVE FIXE

Depereciere anuala, EUR

Un alt fermier își amintește că, inițial, a recoltat plantele împreună cu soția, le-a tăiat
cu foarfeca și le-au uscat pe balconul casei lor. A fost o altă capacitate de producție
atunci când am cumpărat o mașină suedeză fabricată în 1936, ceea ce a permis
mărunțirea plantelor de 10 ori mai repede. Acum, ferma este echipată cu echipamente
moderne pentru mărunțirea, uscarea și ambalarea plantelor.
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caracteristici tehnice;
nivelul de depreciere;
nevoia de reparații și reconstrucție.

20__.

ĎĎ

Un alt fermier, împărtășind din experiența sa, a spus că începutul a fost foarte greu. Plantele erau tocate cu mâinile. Unele ediții ale revistei "Praktiskais Latvietis"
au avut un desen tehnic al unui tocător special pentru medicamente brute. Fermierul a
fost inspirat de desen și a proiectat propria variantă originală.

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

20__.

Un întreprinzător recunoaște că în ultimii ani ferma a devenit mecanizată, totuși
plantarea, plivitul și recoltarea plantelor încă implică muncă manuală. În timpul
perioadei de secetă, rândurile de plante sunt tunse. Eliberând solul, frunzele plantelor
și a florile se acoperă cu praf și nu este în regulă. În ceea ce privește echipamentul
specific cumpărat, ferma achiziționează și utilizează, în principal, o sită pentru plante,
un sortator, un tocător și un uscător semiautomat. Anterior, plantele se uscau timp de
o săptămână, iar acum sunt gata pentru ambalare în 24 de ore.

compoziţie;
amortizarea procentuală;
valoare;

20__.

"Am primit sprijin din partea guvernului: de la bun început, am pregătit propuneri de
proiecte mici pentru restructurarea fermelor și am depus la Serviciul Rural de Suport.
În ceea ce privește producția de plante medicinale, am cumpărat, de exemplu, un
tractor controlat manual și o mașină de tuns iarbă pentru 700 de euro."

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Raport depreciere

necesar. În cazul în care plantele sunt cultivate în cantități mici, este producția proprie,
iar cerințele nu sunt atât de stricte și este posibil să se găsească o soluție prin care să se
usuce plantele."

Valoare inițială, EUR

ĎĎ mai mare, pe care am reconstruit-o într-o instalație cu uscător, deoarece uscătorul era
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Acest capitol se ocupă de aspecte legate de extinderea, modernizarea sau reconstrucția spațiilor
existente, precum și construirea unei noi unități de producție:
ÝÝ
ÝÝ

disponibilitatea documentației;
întreprinderile care pot face lucrări de
construcție și asamblare în termenele

ÝÝ

stabilite;
costuri etc.

Există trei tipuri majore de producție:
ÝÝ

Pe baza informațiilor colectate, planul de afaceri determină necesitatea unui echipament
suplimentar, a mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale.
Necesitatea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale (Tabelul 36)
INVESTIȚIE PE
TERMEN LUNG

20__.
Operațional,
EUR

20__.
Necesar
total, EUR

1. Active necorporale

Creștere %

de producție care ar putea fi prezentate întrun grafic de procese de producție.

Descrierea procesului de producție furnizează informații despre tipul de producție și
specifică operațiunile-cheie ale procesului

20__.
Necesar
total, EUR

ÝÝ

Crestere %

producție unicată - un fel de producție, în care produsele fabricate sunt
diferite în ceea ce privește structura
și mărimea. Produsele sunt produse
într-o unitate sau în câteva unități, iar
fabricația produselor se repetă rar sau
deloc;
producție în serie - un fel de producție, în care produsele sunt fabri-

ÝÝ

cate în serie care constau în aceleași
produse în ceea ce privește structura
și mărimea. Seria de produse se repetă
după o anumită perioadă. Seria poate
fi clasificată după dimensiune: mică,
medie și mare;
producție în masă - un fel de
producție, în care același produs este
fabricat într-o perioadă nelimitată.

Aceasta înseamnă că alegerea unui tip de producție este determinată de mai mulți factori:

2. Active fixe

ÝÝ

2.1. Parcele de teren
2.2. Clădiri, structuri
2.3. Echipament și
mașinării
ÝÝ

2.4. Vehicule

nomenclatura produselor - denumirile și tipurile de produse fabricate și
numerele acestora. Cu cât denumirea
este mai lungă, cu atât procesul de
producție este mai puțin specializat și
este necesar un număr mai mare de
procese și operațiuni tehnologice;
fabricarea de produse într-o anumită
perioadă;

ÝÝ

ÝÝ

2.5. Rechizite
2.6. Altele
Total
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nivelul de permanență a nomenclaturii - periodicitatea și regularitatea
producției;
specificul locului de muncă - operațiunile și procesele tehnologice sunt
atribuite unui anumit loc de muncă.
Dacă implică un număr minim de
operațiuni, procesul de producție
este foarte specializat. Dacă implică
o mulțime de operațiuni, procesul de
producție are o arie largă.
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Alegerea unui tip de producție depinde de necesitatea de a echilibra nevoile și posibilitățile de
producere a unui produs.
Planul de afaceri trebuie să specifice tehnologiile existente:
ÝÝ
ÝÝ

conformitatea tehnologiilor cu cerințele moderne;
nivelul de automatizare al procesului
de producție;

ÝÝ
ÝÝ

flexibilitatea procesului de producție;
posibilități de creștere sau scădere a
producției produselor.

În cazul în care se intenționează să se subcontracteze unele dintre operațiunile de producție către
alte întreprinderi, acest lucru trebuie menționat în planul de afaceri. Planul de afaceri trebuie să
justifice nevoia de cooperare, precum și alegerea anumitor parteneri. Planul de afaceri trebuie să
furnizeze următoarele informații despre subcontractanți:
ÝÝ
ÝÝ

denumirea întreprinderii;
localizarea acestuia;

ÝÝ

lucrări subcontractate și termenii și
condițiile de executare a lucrărilor.

Plan de achiziție a materiilor prime și a altor inputuri (Tabelul 37)
Felul
materiilor
prime /
inputuri

Ianuarie
Producător/
furnizor

Sămânța A Furnizor 1
Fertilizator B

Furnizor 2

Februarie

Benötigte
Preis
Menge in
pro
physikalischen Einheit,
Einheiten
EUR

Cost,
EUR

10

100

10 000

100

200

20 000

Cantitate în
unități fizice

Preț pe
unitate,
EUR

...
Cost,
EUR

Cei care tocmai au început să cultive plante medicinale se confruntă adesea cu o prob-

ĎĎ lemă - de unde să cumpere semințe în cantitatea necesară. Una dintre modalitățile
cele mai convenabile este să comandați semințe online de la furnizori de încredere.
Experții cu vechime care se ocupă cu afacerile cu plante medicinale recomandă să
se familiarizeze cu sortimentul de semințe de la furnizori și, dacă este necesar, să se
comande pe:
http://www.jelitto.com
https://b-and-t-world-seeds.com/

Avem un teren de 2.5 hectare unde cultivăm armurariu, mătăciune, gălbenele, ovăz, hrișcă,

Ferma "Rūķīšu tēja" descrie modul în care se fabrică produsele sale, după cum urmează:

o cantitate suficientă de plante, comandăm plante din alte ferme specializate în cultivarea
lor și colectarea plantelor din flora spontană. De exemplu, cumpărăm mentă, mușețel și
măghiran de la ferma "Dunduri". De la ferma "Kurmīši" cumpărăm trifoi dulce, roiniță,
isop, anason, cimbru etc. Fructele de pădure provin din Estonia, în timp ce vâscul verde
este din Lituania, așa cum sunt incluse în ”Cartea Roșie” a Letoniei.

ĎĎ EFiecare plantă are propriile cerințe - nu cresc în orice loc. Soluri de diferite tipuri sunt

ĎĎ trifoi, păducel, rădăcini de cânepă, precum și urzică și pelin. Dacă nu reușim să producem

Planul de afaceri trebuie să descrie modul
în care este controlat procesul de producție și
modul în care întreprinderea respectă normele
privind siguranța muncii și protecția mediului.

Un plan de achiziție a materiilor prime și a
altor inputuri ar putea fi rezumat într-un tabel
(vezi Tabelul 37).
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Prima etapă implică însămânțarea și plantarea:

la dispoziția fermei: nisip argilos, argilos, nisipos, pietriș și alte tipuri de sol. În fermă,
de pe cea mai mare suprafață se recoltează mușețel, deoarece randamentul acestei
plante este cel mai mic, ceea ce necesită cea mai mare suprafață pentru acesta. Unele
culturi care au fost plantate de către fermă reprezintă o investiție în viitor, deoarece,
de exemplu, este nevoie de până la 3 ani pentru a obține prima recoltă.
A doua etapă implică cultivarea:
Aproximativ 95% din plantele și fructele necesare producției de ceai sunt cultivate
pe terenurile noastre pentru a asigura o calitate înaltă. În total, ferma cultivă
aproximativ 40 de plante. Plantele medicinale sunt în cea mai mare parte plantate,
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plivite și recoltate manual. Fertilizăm foarte puțin plantele noastre - în comparație
cu producția de fructe și cereale - se aplică o cantitate mică de îngrășăminte, astfel
încât planta să obțină substanțele nutritive și mineralele necesare. Nu este posibilă
cultivarea plantelor fără îngrășăminte pentru o lungă perioadă de timp, deoarece a
treia etapă implică recoltarea:
Există momentul potrivit pentru fiecare plantă, care nu poate fi ratat. Fiecare plantă
este recoltată cu grijă și apoi uscată pentru a obține medicamente brute de bună
calitate și pentru a folosi cele mai valoroase părți ale plantelor. Cele mai multe dintre
plantele noastre sunt recoltate manual, în timp ce mușețelul și menta sunt recoltate
într-un mod mecanizat. Într-o suprafață de 22 ha, ferma produce aproximativ 15 tone
de produse vegetale.
A patra etapă - uscarea:
Plantele se usucă într-un uscător, construit de înșuși proprietarii fermei. Când se face
uscarea, se stabilește o anumită temperatură, care permite menținerea cât mai mult
posibil a proprietăților, aromei și culorilor celor mai valoroase.

Program de producție (proiectarea ieșirilor) (Table 38)
Ieșiri
Physical
units
Produs A

kilogram

Produs B

bucăți

Produs C

litri

Tipul de produse
1

2

...

12

Jumătatea anului
2

20__.

...

Partea finală a planului de producție se
încheie cu o proiecție a ieșirilor. Proiecția
ieșirilor/vânzărilor pentru primul an de func-

ționare a întreprinderii trebuie să fie lunară,
pentru al doilea an - semestrial și pentru anii
trei și următor - anuală.

Urmează ambalarea și vânzarea produsului.

Scopul unui program de producție este
de a identifica ce tipuri de produse și în ce
cantități trebuie să fie produse într-o anumită
perioadă. O proiecție a producției și a vânzărilor se face pe baza rezultatelor studiilor de
piață, care sunt armonizate cu capacitatea de
producție a întreprinderii. Din acest motiv,
producția ar putea fi egală sau mai mare decât
volumul vânzărilor proiectat. În caz contrar,
stocul de produse crește. Planul de afaceri
trebuie să specifice datele privind producția
pentru toate tipurile de produse în unități
fizice, după cum se arată în Tabelul 38.
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Unităti fizice
Jumătatea
anului 1
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Proiecția costurilor pentru primul an de funcționare a întreprinderii (Tabelul 39)
COSTUL PRODUCȚIEI

LUNI

1

2

3

Costul de cumpărare a semințelor
(materie primă, intrare)
Costul de achiziție a îngrășămintelor
Costul de achiziție a produsului de
protecție a plantelor
Costul serviciilor externalizate

...

10

11

12

TOTAL

Câteva recomandări pentru calculele
costului de producție.
Semințele pot fi cumpărate prin schimburi cu produse din propria cultură sau alte
produse aflate la dispoziția întreprinderii.
Rata medie de însămânțare la hectar este
determinată pe baza puterii de germinare a
semințelor și a utilității economice a acestora.
Cantitatea de semințe cerută anual se calculează prin înmulțirea suprafeței care urmează

să fie însămânțată cu gradul de însămânțare
asumat. Valoarea semințelor produse din
propria cultură este estimată la prețurile
pieței.
Nevoia de îngrășăminte este estimată pe
baza nevoilor nutritive ale plantelor pentru a
obține un randament mediu.
Nevoia de produse fitosanitare este estimată pe baza stării solului și a altor condiții
de producție.

În identificarea costului combustibilului și lubrifianților, trebuie luați în considerare următorii
factori:

Remunerația pentru angajați
Impozitele și taxele plătite de către
angajator pentru personal
Costuri de exploatare și reparații ale
mașinilor
Costul combustibilului și al lubrifianților
Închirierea de spații, echipamente și
terenuri

ÝÝ
ÝÝ

cât de economic este mașina;
suficiența mașinilor;

ÝÝ

Consumul așteptat de lubrifianți trebuie
estimat pe baza consumului estimat de
combustibil. În termeni de bani, consumul de
lubrifianți reprezintă 5-7% din consumul de
combustibil. Costul serviciilor externalizate
(de exemplu aratul, prelucrarea suprafețelor
etc.) depinde de disponibilitatea mașinilor la
întreprindere.
Remunerarea
personalului
pentru
munca pe oră ar putea fi calculată prin înmulțirea numărului de ore lucrate cu rata orară.
Acesta nu poate fi mai mic decât salariu minim
stabilit de guvern pentru angajarea cu normă
întreagă. Dacă este vorba de plata per piesă,
cantitatea de produse fabricate este înmulțită
cu rata fixă a piesei. Calculele trebuie să arate

Costul energiei electrice
Costul altor utilități
Costuri de exploatare și reparare a
clădirilor de producție
Costul deratizării și dezinfecției
Costul de curățare și întreținere a
zonei înconjurătoare
Costul activităților de siguranța
muncii
Costul activităților de protecție a
mediului
...

Totalul costului de producției
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locațiile întreprinderii, clădirile și
domeniile sale.

cantitatea de ore sau bucăți de produs.
Impozitele și taxele plătite de angajatori
reprezintă contribuțiile de asigurări sociale ale
angajatorilor și taxa de stat pentru riscul de
afaceri (depinde de la țară la țară).
Costul combustibilului (lemne de foc,
cărbune, motorină, gaze naturale etc.) reprezintă costul aferent procesului de producție și
a sediilor.
Costul utilităților reprezintă cheltuielile
pentru încălzire, alimentare cu apă, eliminarea apelor reziduale, colectarea gunoiului și
alte utilități.
Costurile de operare și reparații sunt
planificate pentru o anumită situație, proiectând suma necesară.
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Chiria se stabilește de comun acord între
proprietar și chiriaș.
Costurile de transport includ toate
costurile de transport legate de procesul de
producție.
Cantitatea de lucrări și cantitatea de materiale care depind de nevoile zilnice trebuie să

fie estimate pentru a identifica costurile de
curățare și întreținere a zonei înconjurătoare (cosit de pășuni, tunderea spațiilor verzi,
întreținerea căilor de acces, colectarea frunzelor căzute de la copaci, înlăturarea zăpezii,
înființarea pășunilor etc.).

sfârșitul anilor 1990 după ce a înființat întreprinderea, în timp ce în 2008, când a
fost pusă în funcțiune o fabrică nou construită, au fost angajate încă 10 persoane.
Spațiile de producție și o încăpere de depozitare au o amprentă totală de 900 m2, iar
uscătorul, care poate usca 1000 kg de plante verzi, are, de asemenea, aceeași dimensiune.ner, der 1000 kg Rohöl trocknen kann Drogen, ist auch von gleicher Größe.

Antreprenorii spun că:

7. ORGANISATIONSPLAN

Principala activitate în timpul verii este făcută de o echipă de 8 persoane și

Capitolul oferă informații despre angajații
implicați în implementarea planului de afaceri,

precum și despre conducerea întreprinderii.

ĎĎ implică colectarea plantelor din flora spontană din zone apropiate și mai în-

depărtate din regiunea Vidzeme, Letonia. Recoltăm în jur de 300 kg de plante
verzi în fiecare zi, care este mărunțite și introduse în uscător pe site.

Proiectând un plan organizațional, trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
ÝÝ

ÝÝ

Câți angajați și cu ce profesii și calificări sunt necesari pentru a asigura
funcționarea și extinderea eficientă a
întreprinderii?
Ce funcții trebuie să îndeplinească
fiecare angajat?

ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

Oferind răspunsuri la întrebări, este
recomandat să se proiecteze o structură de
personal sau schemă organizatorică și să
se arate subordonarea și responsabilitățile

Ce principii de bază ale managementului personalului sunt utilizate în
întreprindere?
Ce motivații și în ce scop sunt folosite
pentru personal?
Ce sunt orele de lucru?

angajaților. În ceea ce privește personalul, este
necesar să se analizeze ce instruire ar putea fi
necesară și că ar putea costa.

Desigur, într-un fel sau altul, întreaga familie este angajată în afacere. Familia
are trei copii - o fată și 2 băieți. În timpul sezonului aglomerat, angajăm
muncitori. În prezent, avem doi angajați, în timp ce vara avem de la cinci la
zece persoane, în funcție de nevoi.

În plus, capitolul trebuie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări despre conducerea
întreprinderii:
ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

ĎĎ

În timpul verii, zece asistenți lucrează intens în pajiștile fermei, care sunt transportate
de proprietarul fermei de la casele lor la fermă dimineața devreme. Ei plivesc până
când dispare roua, apoi adună plante. În fiecare lună de vară avem cinci elevi la
fermă, care sunt susținuți de Agenția de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă.

ÝÝ
ÝÝ

Cu toate acestea, un alt întreprinzător își amintește că a angajat două persoane la
239

Cine va conduce întreprinderea?
Care este baza (cunoștințe, experiență) conducerii în această afacere
particulară?
Dacă este organizată o echipă de conducere, care sunt funcțiile și responsabilitățile fiecărui membru al echipei?
Care este numărul de acțiuni deținute
de conducerea întreprinderii?
Care sunt băncile, centrele de consultanță, centrele de afaceri și alte insti-

tuții și organizații cu care conducerea
întreprinderii intenționează să coopereze pentru a obține sfaturi, a organiza
cursuri de instruire și de a lua legătura
cu partenerii interni și externi?
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O descriere a conducerii întreprinderii ar putea fi prezentată într-un tabel (vezi Tabelul 40).

Produse

Descrierea conducerii întreprinderii (Tabelul 40)
Numele
departamentului

Numele,
prenumele
managerului
de departament

Luni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

Întreținerea birourilor
Experiența și calificarea,
specificând vechimea în
întreprindere

Responsabilități

Numărul de acțiuni
deținute

Servicii poștale
Costurile cu presa
Seminarii, cursuri
Cost de transport

Este recomandat să includeți CV-urile managerilor într-o anexă în planul de afaceri.
Acest capitol trebuie să aibă un plan de costuri administrative care să includă toate costurile
administrative ale întreprinderii (vezi Tabelul 41).
Planul de costuri administrative (sau o proiecție) pentru primul an de funcționare
al întreprinderii (Tabelul 41)
Produse

2

3

4

5

Remunerația pentru
conducere
Impozitele și taxele plătite
pentru conducere
Costul deplasărilor de
afaceri

6

7

Servicii de consultanță
Servicii de audit
Alte costuri administrative
...

Luni
1

Servicii de avocatură

8

9

10

11

12

Total

Costuri administrative,
total

Planul de costuri administrative (proiecție) pentru cel de-al doilea an trebuie să fie semestrial
și pentru al treilea și următorii ani - anual.

Papetărie
Servicii de comunicare
Servicii internet
Întreținerea echipamentelor de birou
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8. PLANUL FINANCIAR

În proiectarea planului financiar, planul de afaceri trebuie să dezvăluie ipotezele pe care se bazează proiecția financiară, de exemplu:

Planul financiar reprezintă un rezumat al capitolelor anterioare, exprimat în termeni de bani.
ÝÝ

Planul financiar arată:
ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

ce fonduri și în ce perioadă sunt necesare pentru a asigura implementarea
ideii de afaceri?
care sunt rezultatele așteptate ale
implementării ideii?
proiectând un plan financiar, trebuie
luate în considerare câteva recomandări esențiale:
este important ca informațiile prezentate în planul financiar să fie imparțiale și reale. În caz contrar, planul de
afaceri își pierde semnificația;
se recomandă să se elaboreze mai
multe scenarii financiare pentru planul

ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

de afaceri, de exemplu optimist și
pesimist;
planul financiar trebuie revizuit
periodic și, dacă este necesar, corectat.
Motivele corecțiilor ar putea fi modificările prețurilor, costurilor, tehnologiilor, situației pieței și a taxelor;
toate obiectivele planului financiar
trebuie să fie în conformitate cu datele
și informațiile prezentate în celelalte
capitole ale planului de afaceri;
se precizează întregul set de ipoteze,
pe care se bazează proiecția.

Planul financiar constă în:
ÝÝ
ÝÝ

planul de fluxuri de numerar (sau o
proiecție);
planul de profit și pierdere (sau o

ÝÝ
ÝÝ

proiecție);
proiecția bilanțului;
evaluarea performanței financiare.

ÝÝ

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

Scopul unui plan de fluxuri de numerar
(proiecție) este de a crea încrederea că întreprinderea este protejată de un deficit de numerar.
Planul fluxurilor de numerar (proiecție) indică
cantitatea de numerar care este transferată în
și din întreprindere pe o anumită perioadă (a se
vedea Tabelul 42). Fluxul de numerar indică veniturile și cheltuielile reale în numerar, indiferent
de sursa vânzării în numerar a produselor, vânzările de active fixe, împrumuturile primite - sau
cheltuielile cu activele imobilizate cumpărate,
împrumuturile returnate etc. Diferența dintre
fluxurile de numerar de intrare și de ieșire este

resursele financiare potențiale, sursele
lor;
politica prețurilor;
creșterea pieței;
acte juridice, inclusiv cele din domeniul
taxelor, vămilor etc.

numerarul echilibru pentru o anumită perioadă.
În stadiul inițial al afacerii, fluxul de numerar
joacă un rol mai important decât o oportunitate
de a câștiga profituri. Din acest motiv, calculele
relevă viabilitatea afacerii. O întreprindere care a
început să funcționeze ar putea avea un volum
mare de vânzări, dar nu și venituri în numerar
dacă produsele sunt furnizate clienților într-un
cont deschis. În cazul în care o astfel de întreprindere nu și-a început activitatea cu o sumă
suficientă de active curente, ea nu dispune de
lichidități pentru a-și îndeplini obligațiile. Viabilitatea sa este în pericol.

Scopurile elaborării unui plan de fluxuri de numerar sunt următoarele:
ÝÝ
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situația economică națională (inflația,
creșterea din industrie);
situația economică din țările străine,
cu care întreprinderea intenționează
să coopereze;
indicatori de creștere ai întreprinderii;

proprietarilor de întreprinderi li se
oferă posibilitatea de a planifica cu
exactitate funcționarea întreprinderii
și de a înțelege situația cu venituri și
cheltuieli în numerar într-o perioadă
mai lungă;

ÝÝ
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pentru investitorii externi, arată
perioada și modalitatea de revenire a
investițiilor.
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Mai multe considerente trebuie luate în considerare la planificarea fluxului de numerar:
ÝÝ

ÝÝ

cu cât este mai lungă perioada, cu atât
proiecția este mai puțin precisă; prin
urmare, fluxul de numerar trebuie
planificat pentru
ÝÝ primele 12 luni - pentru fiecare lună
sau chiar o perioadă mai scurtă, de
exemplu o săptămână;
ÝÝ următorii ani - trimestrial sau anual;
este important să examinați fluxul de
lichidități într-o zi. Valoarea necesară a
activelor curente depinde de mai mulți
factori:
ÝÝ perioada în care se primește numerar

ÝÝ

În ceea ce privește fluxul de numerar, toate
veniturile în numerar trebuie să fie înregistrate pentru luna în care s-a primit numerarul.
Cheltuielile cu platățile trebuie planificate
lunar - plățile pentru resursele sau serviciile
necesare afacerii.
Într-un plan de fluxuri de numerar
(proiecție), deprecierea activelor fixe nu este
înregistrată pe partea de cheltuieli, indicând
în schimb investițiile (inclusiv pentru achiziționarea de mijloace fixe) în prețuri reale.

de la un client și când se efectuează
plăți către furnizori și alți creditori;
ÝÝ continuitatea fluxului de numerar;
ÝÝ probabilitatea apariției unor probleme și oportunități extreme;
în identificarea valorii capitalului
necesar pentru începerea funcționării
întreprinderii, este dificil să se determine cu acuratețe valoarea necesară a
activelor curente. O proiecție a fluxului
de numerar permite prezicerea unui
deficit de numerar potențial și a
dimensiunii acestuia.

În cazul primirii unui împrumut, întreaga
sumă a împrumutului trebuie înregistrată ca
venit, în timp ce fluxul de numerar de ieșire
include principalul și dobânda rambursată
treptat.
Este de dorit ca soldul să fie pozitiv la începutul unei luni, de exemplu 15-20% din cheltuielile lunare. Aceasta permite întreprinderii să
aibă rezerve de numerar.

Soldul la sfârșitul unei perioade se calculează prin ecuația:
Soldul la ÎNCEPUT (lună sau an) + (VENITURI reale în numerar – CHELTUIELI reale de numerar) =
Soldul la ÎNCEPUT (lună sau an) += (VENITURI
reale(lună
în numerar
Soldul la sfârșit
sau an) – CHELTUIELI reale de numerar) =
= Soldul la sfârșit (lună sau an)

Soldul la sfârșitul unei perioade este întotdeauna egal cu soldul la începutul perioadei
următoare:
Soldul la SFÂRȘITUL perioadei = Soldul la ÎNCEPUTUL următoarei perioade
Soldul la SFÂRȘITUL perioadei = Soldul la ÎNCEPUTUL următoarei perioade

Dacă apare un sold negativ la sfârșitul unei luni, se poate concluziona că întreprinderea nu este
solvabilă în această perioadă și că este necesară o soluție:
ÝÝ
ÝÝ

perioada în care solvabilitatea întreprinderii se îmbunătățește, de exemplu
în perioada în care sunt primite sumele
pentru produsele vândute.

Cifra de afaceri este calculată prin scăderea
cheltuielilor într-o anumită perioadă din veniturile din perioada respectivă. Cifra de afaceri
într-o perioadă ar putea fi negativă dacă fluxul
de numerar de intrare într-o anumită lună a

fost mai mic decât fluxul de numerar aflat în
ieșire. Aceasta nu înseamnă că întreprinderea a
fost insolvabilă în perioada respectivă, deoarece
cheltuielile au fost finanțate din rezervele de
numerar disponibile la începutul perioadei.

La estimarea fluxului de numerar, trebuie luate în considerare următoarele considerente:
ÝÝ
ÝÝ
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este necesar un împrumut de la o instituție de credit sau de la alte persoane;
resursele și serviciile trebuie achiziționate pe credit - în cont deschis - în

întreprinderea are un flux de numerar
pozitiv?
întreprinderea are nevoie de o
finanțare suplimentară?

ÝÝ
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Proiecția fluxului de numerar pentru primul an (Tabelul 42)
Produse

1

2

3

4

Sold la începutul unei
perioade
Venituri
Venituri din activitatea principală
Investiția proprietarului
Credite
Active fixe vândute
...
Alte venituri
Veniturile totale:
Cheltuieli
Reparații sediilor
Achiziționarea de active fixe
Costurile producției
Costuri administrative

5

Luni
6
7

8

9

10

11

12

Total

Scopul elaborării unui plan de profit
/ pierdere (proiecție) este identificarea
viabilității afacerii. Calculul profitului sau
pierderii oferă informații despre venituri și
costuri într-o perioadă de raportare, precum
și despre profitul sau pierderea realizate în
perioada respectivă (de obicei 1 an).
Calculele arată partea impozitului pe profit
și factorii care îl măresc sau scad.
În cazul în care întreprinderea este plătitoare de taxe pe valoarea adăugată (TVA),
rentabilitatea profitului sau a pierderii indică
veniturile și cheltuielile fără taxa pe valoarea
adăugată.
În cazul în care întreprinderea nu este
plătitoare de taxe pe valoarea adăugată (TVA),

calculul profitului sau pierderii indică veniturile și cheltuielile, inclusiv taxa pe valoare
adăugată.
Toate planurile de venituri și cheltuieli
sunt sintetizate într-o proiecție (Tabelul 43).
Rezultă că proiecția se face pe baza planurilor
anterioare și indică performanța economică
globală a întreprinderii.
Pe baza datelor obținute, conducerea
întreprinderii poate analiza performanța
așteptată și dacă este conformă cu obiectivele
stabilite. Dacă performanța este mai scăzută
decât a fost proiectată, toate planurile și
previziunile trebuie revizuite și corectate până
când veniturile și costurile întreprinderii sunt
în concordanță cu strategia întreprinderii.

La realizarea unei previziuni privind profitul sau pierderea, trebuie luate în considerare următoarele considerente:

Costul comunicării de marketing

ÝÝ

Costul de transport
Costul de ambalare
Costul de stocare
Costul măsurilor de reducere a
riscurilor
Rambursare principală
Rambursarea dobânzii
Costul de instruire al angajatului
Taxe

Este posibil să se îmbunătățească
performanța economică a întreprinderii? Cum?

ÝÝ

...
Cheltuieli totale

Cifra de afaceri în perioada (venituri - cheltuieli)
Sold la sfârșitul perioadei
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sunt profitabile?
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Plan de profit sau pierdere (Proiecție) (Tabelul 43)
ACTIVITATE

INDICATOR

Un antreprenor își împărtășește experiența:
AN 1

AN 2

AN 3

1. Cifra de afaceri netă
2. Costul de producție al bunurilor vândute
+ deprecierea
(1.) — (2.)=(3.)

3. Profitul brut sau pierderea
4. Costul de marketing + deprecierea
5. Costuri administrative + depreciere

(3.)-(4.)-(5.)=(6.)

6. Profitul sau pierderea din activitatea
principală
7. Alte venituri
8. Alte costuri
9. Plata dobânzilor

(6.)+(7.)-(8.)-(9.)=(10.)

10. Profitul sau pierderea înainte de
impozitare
11. Taxe

(10.)-(11.)=(12.)

12. Profitul net

"Produc în principal materii prime. Recoltez, mărunțesc și usuc eu plantele. Încerc

ĎĎ să-mi vând produsele în saci mari către procesatori cât mai mult posibil. Fabrica

nu a cumpărat nimic de la mine anul trecut, să vedem ce se întâmplă în acest an.
Anul trecut a existat o companie care avea nevoie de produse în cantități mari. Am
negociat prețul de mult timp, și, în cele din urmă, am ajuns la un acord. Acum îmi pot
vinde producția către un alt producător de plante medicinale, deoarece ea singură
nu poate produce cantitatea necesară. Ea cumpără aproximativ 150 kg de frunze de
zmeură și este o cantitate semnificativă pentru mine."
Activitatea economică ar putea fi afectată de condiții imprevizibile, de exemplu un
incendiu distruge sediul și producția, ceea ce necesită investiții în restaurarea spațiului. Este dificil pentru antreprenorii mici să facă rezerve de numerar, iar riscul ar putea
fi semnificativ în situații neprevăzute.

Un bilanț este un raport care prezintă
rezervele bănești (active), capitalul împrumutat și capitalul propriu la începutul și la
sfârșitul perioadei de raportare. Activele sunt
compuse din active fixe și curente ale unei
întreprinderi. Datoriile indică proporția capi-

talului împrumutat și a capitalului propriu.
Un bilanț ar putea fi întocmit numai după
ce alte componente ale planului financiar au
fost proiectate și ar putea fi prezentat într-un
tabel (vezi Tabelele 44 și 45).

Noii antreprenori își încep de obicei afacerea plini de entuziasm, dar adesea își dau seama

ĎĎ că eforturile și resursele investite sunt uriașe, profitul așteptat nu este suficient de mare

și proiectabil, producția de plante medicinale este afectată de factori precum condițiile
climatice care nu pot fi influențate de antreprenor. Antreprenorii împărtășesc experiența
lor: planurile ar putea să nu fie puse în aplicare, o recoltă de plante medicinale ar putea
fi săracă, plantele nu pot fi recoltate și uscate, calitatea plantelor depinde de vreme și de
condițiile de cultivare. Câteodată, cultivarea doar a câtorva specii de plante medicinale este
mai sigură, în timp ce, uneori, diversificarea și asumarea riscurilor se plătește. Antreprenorii
își diversifică de obicei producția, oferind, de asemenea, băi cu plante medicinale și seminarii educaționale. Întreprinzătorii mici încearcă să facă totul ei înșiși; acest lucru, la rândul
său, limitează potențialul lor de producție și se bazează adesea pe noroc. Producătorii de
plante medicinale cooperează, de obicei, vânzând materii prime unii pentru alții.
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Proiecția activelor (Tabelul 44)
ACTIVE

AN 1

AN 2

AN 3

1. INVESTIȚII PE TERMEN LUNG
Investiții necorporale
Mijloace fixe
Investiții financiare pe termen lung
2. ACTIVE CURENTE
Inventar
Creanțe de încasat
Investiții financiare pe termen scurt
Bani lichizi

Bilanțul include numai valoarea terenului
deținut, pe baza datelor de inventar. Activele
fixe (clădiri, structuri, mașini și echipamente)
trebuie evaluate fie în prețuri de achiziție, fie
în costuri de construcție. Bilanțul trebuie să
arate valoarea activelor fixe ale grupurilor
respective de la începutul perioadei. În cazul
în care nu se prevede modificarea componenței activelor fixe în perioada de raportare,
valoarea acestora la sfârșitul perioadei scade
cu valoarea deducerilor din amortizare.
Se evaluează stocurile achiziționate în
prețurile de achiziție, în timp ce stocurile din

producția proprie - în prețuri de piață.
Investițiile în teren pentru recolta următoare sau producția agricolă neterminată
sunt, de fapt, un tip de inventar, care trebuie
să fie contabilizat pentru a identifica partea
din costurile aferente producției agricole în
perioada de raportare.
Conturile de încasat apar în situațiile în
care întreprinderea a efectuat plăți în avans
sau a furnizat produsele sau serviciile sale, dar
nu au fost încă primite plățile.

Următoarele elemente trebuie înregistrate dacă creanțele planificate se modifică pe o perioadă:

Total active

ÝÝ

Pasive (Tabelul 45)
VERBINDLICHKEITEN

AN 1

1. CAPITALUL PROPRIU

AN 2

AN 3

creanțele recuperate în cursul perioadei, care reduc soldul datoriei la
sfârșitul perioadei;

ÝÝ

Soldul de numerar la începutul și la
sfârșitul perioadei trebuie să fie egal cu soldul
numerar corespunzător din planul de fluxuri
de numerar (proiecție).
Bilanțul trebuie să arate soldul principal
al împrumutului la începutul și la sfârșitul
perioadei.
Împrumuturile pe termen scurt sunt
cele care urmează să fie rambursate în decurs
de un an. Salariile, datoriile fiscale, datoriile
către furnizori și creditele pentru activele
curente aparțin acestei categorii.
Împrumuturile pe termen lung trebuie

Capitalul social
Rezerve
Profituri restante din anii anteriori sau pierderi
neacoperite
Profitul sau pierderea din anul de raportare
2. REZERVE
3. CREDITE
Creditorii pe termen lung
Creditorii pe termen scurt
Pasive totale
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creanțe noi care au survenit în cursul
perioadei, care sporesc soldul datoriei
de la sfârșitul perioadei.

rambursate într-o perioadă mai mare de un
an.
Soldul principal al împrumutului la sfârșitul perioadei, comparativ cu cel de la începutul perioadei, scade cu valoarea principalului
rambursat în cursul perioadei.
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Atunci când planificați, este important să rețineți că produsele referitoare la calculul profitului
sau pierderii nu sunt aceleași cu cele aferente fluxului de numerar deoarece:
ÝÝ
ÝÝ

inventarul din perioadele anterioare ar
putea fi vândut în perioada respectivă;
o parte din produsele fabricate în

jocuri pe calculator, ceea ce se observă de obicei în zonele rurale atunci când există
un deficit de bani, oamenii trebuie să examineze situația, să învețe o limbă străină,
să vadă ce se întâmplă în străinătate, cât și ce costă și să meargă la seminarii. Există
o mulțime de oportunități, oamenii trebuie să fie doar deschiși și să dorească să facă
ceva. Mulți oameni nu încep afaceri, deoarece preferă să nu facă nimic.

perioada respectivă ar putea fi nevândute și trebuie raportate ca inventar la
sfârșitul perioadei.

O relație între volumul de vânzări și ieșiri/
vânzări este identificată pe baza modificării
valorii inventarului. Valoarea inventarului la
începutul și sfârșitul perioadei este prezentată în bilanț.

Dacă rezultatul real nu este în concordanță cu cel planificat, proiectantul planului
de afaceri trebuie să revizuiască planurile
funcționale.

În cazul în care fluxul de numerar arată că fondurile proprii nu sunt suficiente pentru a pune
în aplicare ideea de afaceri sau extinderea afacerii sau dacă era cunoscut înainte de elaborarea
planului de afaceri că finanțarea externă era necesară, planul financiar ar trebui să prezinte, de
asemenea:
ÝÝ

Efectuând o proiecție a bilanțului, trebuie luată în considerare:
ÝÝ
ÝÝ

este suficientă solvabilitatea
întreprinderii?
poate întreprinderea să își ramburseze
pasivele pe termen scurt în termenul
stabilit și în totalitate?

ÝÝ
ÝÝ

este suficient fluxul de numerar al
întreprinderii?
rentabilitatea investiției satisface
proprietarii?

ÝÝ

nevoia de finanțare (valoarea finanțării
necesare și în ce scopuri, de exemplu
achiziționarea unui activ fix nou,
reparațiile spațiilor);
alegerea sursei de finanțare (de

ÝÝ

ce antreprenorul sau autorul ideii
preferă o anumită sursă de finanțare,
de exemplu pentru un împrumut de
investiții);
termenii și condițiile de finanțare.

Nevoia de finanțare ar putea fi prezentată în tabel (vezi Tabelul 46)

Trebuie să se țină seama de faptul că orice afacere necesită investiții mari. În primul

ĎĎ rând, trebuie examinate posibilitățile financiare și piața. Întreprinderea investește

anual mii de euro, investițiile fiind necesare pentru anumite proiecte, de exemplu un
uscător.
Există un basm despre trei frați care au mers pe drum. Unul dintre ei au auzit că
cineva din pădure a țipat și, în ciuda celor spuse de ceilalți frați, a intrat în pădure
și a găsit un topor cu care putea să taie orice. În felul acesta, el a găsit trei lucruri
bune. Același lucru este valabil și pentru oamenii care trăiesc în mediul rural - există
o mulțime de oameni care stau în fața unui televizor și nu vor să meargă la cursuri,
deoarece cred că ei știu totul oricum. Dacă doriți să faceți afaceri, urechile și ochii
trebuie să fie îndreptate spre direcții diferite. În loc de a naviga pe internet și de a juca
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Nevoia de investiții și sursele de finanțare (Tabelul 46)

Caracteristicile termenilor și condițiilor de finanțare (Tabelul 47)

CANTITATE, EUR

20__.

INDICATOR

1. Sert 2. Sert 3. Sert 4. Sert

20__.
Jumătatea Jumătatea 20__.
anului 1 anului 2

Numele
creditorului

Data
primirii
împrumutului

Tipul
împrumutului

Termenul
Termeni
Termeni
împrugarantare
replătă
mutului,
împrumut împrumut
în luni

Dobânda
anuală, %

Cofinanțare

Împrumut
de
investiții

Un plan
de afaceri
trebuie
să fie
întocmit
și este
necesară
o cofinanțare

12

Proprietate
existentă

Necesitatea de investiții, totală
ÝÝ
ÝÝ

include:
reparațiile spațiilor;
achiziționarea de mijloace fixe etc.

Banca x

lună de
operare

36

Finanțe disponibile, total
include:
capitalul și creditele achiziționate:
ÝÝ credite;
ÝÝ vânzarea de noi cote de capital;
ÝÝ finanțare UE;
ÝÝ investiții străine etc.
capitalul propriu:
ÝÝ profituri reținute din anii anteriori;
ÝÝ rezerve;
ÝÝ amortizări din deprecieri etc.

Planul de afaceri trebuie să prezinte un
program de rambursare a împrumutului
(inclusiv dobânzile). Fiecare componentă a
planului financiar nu oferă o perspectivă
completă asupra viabilității afacerii. Aceasta

Principalul
trebuie să
fie plătit de
2 ori pe an,
iar rata în
fiecare lună

ar putea fi obținută dacă se examinează interdependența dintre componentele individuale
ale planului financiar, ceea ce înseamnă că
este necesară o analiză a performanței financiare planificate.

Se recomandă ca planul de afaceri să se concentreze pe următorii indicatori:

Planul de afaceri trebuie să specifice termenii și condițiile de finanțare (vezi Tabelul 47).

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

pragul de rentabilitate;
rezervele financiare;
indicatori de lichiditate;
stabilitatea financiară sau indicatorii

ÝÝ
ÝÝ

de solvabilitate;
indicatori de profitabilitate;
indicatori de eficiență a utilizării
fondurilor întreprinderii.

Pentru a trage concluzii cu privire la valorile indicatorilor, s-ar putea face comparații cu:
ÝÝ
ÝÝ
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nivelul ideal, în orice;
perioadele anterioare, în cazul în care

ÝÝ
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informațiile sunt disponibile;
nivelul industriei.
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9. RISCURI POTENȚIALE
Examinarea riscurilor de afaceri contribuie
la evaluarea viabilității afacerii. Dacă există o
mulțime de riscuri și probabilitatea de apariție a altor riscuri este destul de ridicată și
cantitatea de pagube potențiale este destul
de mare, merită să regândiți implementarea
ideii.
Antreprenoriatul implică întotdeauna
riscuri. Orice întreprinzător este supus unui
risc mai mare sau mai mic. Cu toate acestea,
sarcina unui antreprenor nu este de a evita
riscul sau de a căuta activități economice mai
sigure, fără risc, deoarece o astfel de abor-

dare depășește limitele antreprenoriatului.
Antreprenorul trebuie nu să poată evita, ci să
gestioneze riscul.
Gestionarea riscului este un proces care
ajută la reducerea efectivă a probabilității
pierderilor. Scopul managementului riscului
este de a asigura funcționarea normală a
întreprinderii. Obiectivul ar putea fi atins
prin identificarea riscurilor potențiale și
elaborarea unui set de măsuri prin care să fie
evitate, reducând astfel potențialele pierderi
financiare.

ÝÝ

În mod obișnuit, se desfășoară sesiuni de
brainstorming pentru identificarea riscurilor.
Este un proces foarte creativ, care are ca rezultat o perspectivă multiplă asupra riscurilor reale
și potențiale.

Identificarea riscurilor trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
ÝÝ
ÝÝ

ce s-ar putea întâmpla?
unde și când s-ar putea întâmpla?

ÝÝ

cum și de ce s-ar putea întâmpla? sau
care sunt cauzele riscului?

După identificarea riscurilor potențiale, este necesar să le clasificăm.
Riscurile pot fi clasificate în funcție de diferitele caracteristici. În planul de afaceri, riscurile pot fi
clasificate după următoarele caracteristici:

Gestionarea eficientă a riscurilor ajută la:
ÝÝ

spune ”a priori”, comparativ cu celelalte riscuri,
că riscurile interne ale întreprinderii sunt mai
ușor de gestionat. În consecință, dacă nu există
argumente substanțiale pentru existența unor
riscuri externe foarte semnificative, întreprinderea trebuie să se concentreze pe cele interne.

sporirea încrederii că obiectivele și
rezultatele dorite sunt atinse;
asigurarea faptului că amenințările

ÝÝ

În planul de afaceri, procesul de potențială gestionare a riscurilor trebuie început cu
identificarea riscurilor. Sarcina cheie în această
etapă este definirea limitelor de evaluare a
riscurilor, identificarea amenințărilor reale și
potențiale, precum și clasificarea amenințărilor.
În identificarea riscurilor, trebuie reținut faptul
că riscurile sunt cauzate de aproape toate
circumstanțele. Din acest motiv, scopul identificării riscurilor este de a determina riscurile care
trebuie cu siguranță gestionate în întreprinde-

sunt reduse la un nivel admisibil
într-un mod eficient;
creșterea calității deciziilor.

rea respectivă. În caz contrar, se creează o listă
a riscurilor, cu sute de riscuri, și antreprenorul
fie se teme de o extindere a afacerii, fie înțelege
că este pur și simplu imposibil să se gestioneze
atât de multe riscuri. Din acest motiv, de la
început, trebuie stabilite limite de evaluare
înguste, pentru a se concentra asupra celor mai
semnificative riscuri. Una dintre primele decizii
care trebuie luate este să se concentreze asupra
riscurilor interne sau externe sau să se concentreze doar asupra unuia dintre ele. Se poate
257

ÝÝ

pe baza surselor de risc:
ÝÝ riscul natural - legat de forțele naturale (cutremure, inundații, furtuni,
epidemii etc.);
ÝÝ risc tehnologic - este cauzat de orice
substanțe chimice și substanțe inflamabile, precum și de defecțiuni ale
echipamentelor și mașinilor;
ÝÝ riscul economic - este cauzat de o
recesiune economică, o concurență, o
inflație, o situație economică înrăutățită în țară;
ÝÝ riscul politic - cauzat de corupție,
birocrație etc.;
ÝÝ riscul militar - cauzat de o intervenție
militară a unei alte țări, terorism;

riscul medical - un risc cauzat de o
epidemie, o pandemie, răspândirea
bolii etc.;
ÝÝ riscul religios - un risc cauzat de
dezacordurile dintre diferite religii;
după tipul de afacere:
ÝÝ riscuri financiare - riscuri de rată a
dobânzii, riscuri de lichiditate, riscuri
de curs valutar, riscuri de credit;
ÝÝ riscuri juridice - legate de acte juridice
de calitate scăzută, modificări neașteptate în actele juridice;
ÝÝ riscuri comerciale - legate de schimbarea situației pieței (cerere și ofertă);
ÝÝ riscuri de asigurare - legate de fondurile de asigurare etc.;
ÝÝ

ÝÝ
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riscuri de investiții - legate de incertitudinea în domeniul investițiilor;

ÝÝ

riscurile inovării - cele care încep de la
idee până la vânzări pe o piață.

În planul de afaceri, riscurile ar putea fi clasificate în patru categorii (vezi Figura 7)
ÝÝ
ÝÝ

riscurile operaționale;
riscuri de accidente;

ÝÝ
ÝÝ

riscurile antreprenoriale;
riscurile financiare.

RISCURI OPERATIONALE

RISCURI ANTREPRENORIALE

riscurile legate de întreprindere și de management
riscurile de securitate a informațiilor
riscurile de producție, de proces și de productivitate
riscul de întrerupere a afacerii
risc de pierdere a profitului
riscul activității proiectului
riscurile de contract și de responsabilitate
risc de aprovizionare
risc de situație de criză
riscul activității ilegale

riscurile de expansiune a antreprenoriatului
riscurile mediului antreprenoriatului
riscurile de piață
riscurile tehnologice
politice, economice, culturale și juridice
schimbările climatice globale, epidemiile și alte
fenomene

RISCURI DE ACCIDENTE

RISCURI FINANACIARE

siguranța muncii și riscurile pentru sănătate
riscurile legate de siguranța angajaților
riscuri de mediu
incendii și alte accidente
dezastre naturale
riscurile securității teritoriale

Persoanele care doresc să lucreze în producția de plante medicinale în scopuri
profitabile trebuie să înțeleagă că aceasta este o zonă specifică care implică atât
riscuri tipice afacerii, cât și riscuri specifice. Cele mai răspândite sunt următoarele:
	 riscuri naturale (condiții meteorologice, dăunători, inundații etc.);

ĎĎ 	 probleme cu uscarea și depozitarea plantelor (alegerea tehnologiilor, controlul
dăunătorilor);
	 disponibilitatea limitată a angajaților sezonieri;
	 lipsa de conștientizare a instituțiilor despre situația plantelor, cerințe prea mari;
	 schimbări bruște ale politicii fiscale și modificări în cadrul legal pentru mediul
înconjurător pentru antreprenoriat;
	 cererea neomogenă;
	 incapacitatea de a produce o cantitate constantă pe o perioada lungă;
	 lipsa zonelor pentru colectarea plantelor din flora spontană și disponibilitatea
limitată a plantelor din cauza agriculturii intensive;
	 disponibilitatea unor produse mai ieftine pe piață.
Rezultatul etapei de identificare a riscului este un portofoliu de risc de înaltă calitate, care poate
fi prezentat într-un tabel (vezi Tabelul 49).

riscurile de lichiditate
cursul de schimb valutar
rata dobânzii
riscuri de credit

Fig. 7. Categorii de riscuri și riscurile pe care le conțin
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Caracteristicile riscurilor (Tabelul 49)
TIPUL DE RISC
(CATEGORIE)

NATURA RISCULUI

CAUZA RISCULUI

CONSECINȚELE RISCURILOR
CAUZATE SAU PIERDERILE

Risc antreprenorial

Riscul vremii
nefavorabile

Schimbări climatice
globale

Calitate slabă a plantelor și
pierderea recoltei. Plantele nu
au putut fi recoltate la timp.
Umiditate ridicată.

RISCUL DE
ACCIDENT

HOȚI,
STRICĂCIUNI

ANGAJAȚI NELOIALI, SISTEM CONTABIL INCOMPLET, PAZNIC IRESPONSABIL, NEGLIJENȚĂ

PIERDERI FINANCIARE ȘI
MATERIALE

Pierderile din cauza riscurilor ar putea fi, de asemenea, clasificate pe cauze: directe și indirecte. Pierderile directe rezultă din consecințele directe cauzate de un risc.
Pierderile directe includ:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ

pierderile cauzate de proprietate;
pierderile cauzate sănătății și securității angajaților;
pierderile cauzate de iresponsabilita-

ÝÝ

tea unui antreprenor;
pierderile cauzate specialiștilor de
conducere și conducerii întreprinderii.

Pierderile directe sunt de obicei urmate de cele indirecte. Pierderile indirecte includ:

...

ÝÝ

Pe lângă caracteristicile riscurilor identificate și clasificate, pierderile sau consecințele riscului
trebuie examinate calitativ.

ÝÝ

pierderile de venituri din companie,
de exemplu din cauza randamentelor
reduse la plante medicinale;
costuri suplimentare de afaceri datorate evitării consecințelor directe ale

ÝÝ
ÝÝ

riscului;
amenzi;
pierderea reputației în lumea afacerilor. elt.

Pierderile cauzate de risc (consecințele) pot fi clasificate în cinci categorii:
ÝÝ

ÝÝ

ÝÝ

pierderi materiale - pierderile directe
exprimate în unități fizice (de exemplu
daune aduse clădirilor, structurilor,
echipamentelor de comunicații,
produselor, produselor semifabricate,
materialelor, materiilor prime, componentelor etc.);
pierderi de muncă - pierderi de timp
de lucru datorate unor circumstanțe
accidentale sau neașteptate (măsurate
în ore de muncă);
pierderi financiare - din cauza unei
pierderi de fonduri (de exemplu, plăți,
amenzi, taxe suplimentare, cursuri de

ÝÝ

ÝÝ
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schimb sau pierderi de titluri de valoare). Pierderile pot apărea din cauza
unor creanțe incomplete sau parțial
neachitate;
pierderi de timp - în cazul în care
afacerile au loc într-un ritm mai lent
decât cel planificat în planul de afaceri
(măsurat în ore, zile, perioade de zece
zile, luni etc.);
pierderile specifice - pierderile
legate de daunele aduse sănătății și
vieții indivizilor, mediului, prestigiului
întreprinderii, precum și altor factori
nefavorabili, morali și psihologici.

Este de obicei dificil să se estimeze pierderile indirecte, comparativ cu cele directe.
Pierderile indirecte ar putea fi separat de cauza
lor. Nimeni nu știe cât de mult poate dura o

perioadă de recuperare după apariția unui risc
și a perioadei de costuri mai mari aferente.
Este mai ușor să estimăm pierderile directe.
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După ce riscurile au fost identificate și clasificate, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor. Fiind
conștient de imposibilitatea de a anticipa toate situațiile de risc, este important ca antreprenorul
să răspundă la cel puțin două întrebări:
ÝÝ

cât de mare ar putea fi probabilitatea
apariției unui risc?

ÝÝ

Componența

Clasificare

1

ce și cât de mari pierderi sau daune
aduse afacerilor poate provoca un risc?

Trebuie creată o scală de evaluare a riscurilor pentru evaluarea riscurilor pe baza informațiilor
prezentate în Tabelul 50.

Explicație

Caracteristicile riscurilor

nesemnificativ

Pierderile financiare sunt mai mici de x EUR;
Mass-media locală se concentrează asupra problemei,
provocând un efect pe termen scurt;
Nu există traume pentru angajați sau pentru terți;
Unii angajați sunt nemulțumiți.

mic

Pierderi financiare de la X la Y EUR *;
A pierdut reputația în zona locală;
Traumele minore aduse angajaților sau persoanelor
terțe;
Probleme morale generale la angajați și o creștere a
cifrei de afaceri a angajaților.

mediu

Pierderi financiare de la X la Y EUR *;
Știri negative pe termen lung în mass-media națională;
Tratamentul ambulatoriu este necesar pentru angajați
sau persoane terțe;
Probleme morale pe scară largă pentru angajați și o
creștere a cifrei de afaceri a angajaților.

mare

Pierderi financiare de la X la Y EUR *;
Ultimele știri negative din mass-media naționale;
Pierderea unei cote de piață considerabile;
Îngrijire staționară limitată pentru angajați sau persoane terțe;
Cifra de afaceri ridicată a angajaților experimentați; unii
lideri de nivel înalt au renunțat.

Foarte mare

Pierderi financiare X EUR * sau mai mult;
Știri negative în mass-media - pe termen lung și la nivel
internațional;
Pierderea cotei de piață;
Proceduri penale și onorarii, închisoarea liderilor;
Tulburări majore pentru angajați sau persoane terțe sau
deces; Mai mulți lideri la nivel înalt au renunțat.

2

Scală de evaluare a riscurilor: Examplu 1 (Tabelul 50)
Componența

Probabilitatea
apariției
riscurilor

Clasificare

Explicație

1

imposibil

O dată la 50 de ani sau mai
puțin

Caracteristicile riscurilor
< 10% probabilitate

2

rareori posibil

Cel puțin o dată în 5 - 10 ani

10 — 35% probabilitate

3

aproape posibil

Cel puțin o dată la 1 - 5 ani

35 — 65% probabilitate

4

posibil

Cel puțin o dată pe an

65 — 90% probabilitate

5

deseori / cu
siguranță posibil

Cel puțin o dată pe lună

90% probabilitate

Pierdere
potențială

3

4

5

— Continuarea Tabelul 50
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Clasificare

Explicație

Caracteristicile riscurilor

1

foarte scăzut

durează mult, mai mult de un an sau și mai mult

2

scăzut

durează puține luni

3

mediu

durează câteva luni

4

mare

durează câteva zile, mai puțin de o săptămână

foarte mare

durează un timp scurt, momentan, fără avertismente
sau cu prea puține

Efectul
riscului,
perioadă

5

Componentă

Pierdere potențială

Explicație: * Pierderile financiare în euro sunt estimate de fiecare antreprenor pe baza posibilităților financiare.

Tabelul 51 prezintă un exemplu de scală de evaluare a riscurilor.

caracteristici

explicație

1

pierderi nesemnificative

<1000 EUR pe an

2

pierderi mici

~ 5000 EUR pe an

3

pierderi admise

~ 10 000 EUR pe an

4

pierderi medii

~ 15 000 EUR pe an

5

pierderi mari

~ 20 000 EUR pe an

6

pierderi foarte mari

> 25 000 EUR pe an

1

ar putea să apară într-o perioadă
lungă, dând perioadă lungă, dând

apariția unui risc este cunoscută cu câteva luni în avans

2

apare rapid, dar efectul este
observat în mai multe perioade;
posibilitățile de avertizare
timpurie sunt limitate

un eveniment care implică
costuri suplimentare

3

apare brusc, efectul este
observat imediat

nici un avertisment

Scală de evaluare a riscurilor: Examplu 2 (Tabelul 51)
Componentă

Probabilitatea apariției
unui risc

Risc

Clasificare

caracteristici

explicație

1

foarte scăzut

o dată la 30 de ani

2

scăzut

eo dată la 7 – 15 ani

3

nesemnificativ

o dată la 4 – 7 ani

4

mediu

o dată la 2 – 4 ani

5

mare

o dată pe an

6

foarte mare

de cateva ori pe an
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Efectul riscului,
perioadă

Risc

Clasificare
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Pe baza scalei de evaluare a riscurilor de
mai sus, riscurile identificate trebuie să fie
evaluate pentru fiecare componentă individual - probabilitatea apariției unui risc,
pierderile potențiale și perioada de efect.
Această analiză ajută la identificarea celor mai
importante riscuri, care ar putea fi ulterior

comparate între ele.
Pentru ca evaluarea riscului să fie de o
calitate superioară și exactă, este necesar să
se calculeze un punctaj total pentru fiecare
risc, ceea ce indică faptul că riscurile sunt cele
mai semnificative. Scorul total pentru fiecare
risc este calculat prin ecuația:

Bk = (B1 + B2) x B3

unde Bk – scorul total al riscului;

B1 – probabilitatea apariției riscului;
B2 – perioada efectului riscului;
B3 – pierderile potențiale;

Exemplu de evaluare a riscurilor identificate (Tabelul 52)
Număr

Riscuri

Probabilitatea apariției
riscului (B1)

Perioada
efectului
riscului
(B2)

Total
Ergebnis
(Bk)

1.

Riscul intrării pe piață a
noilor concurenți

2

2

5

(2+2)x5

20

2.

Scăderea cererii de pe piață

3

2

3

(3+2)x3

15

3.

Iresponsabilitatea angajaților,
neglijența

6

3

2

(6+3)x2

18

4.

Erori și defecțiuni ale
mașinilor și echipamentelor

2

3

3

(2+3)x3

15

5.

Materii prime necorespunzătoare

5

2

2

(5+2)x2

14

6.

Risc de degradare a mediului
înconjurător

2

2

4

(2+2)x4

16

7.

Creșterea costurilor neprevăzute

6

3

2

(6+3)x2

18

8.

Modificări nefavorabile a
taxelor prin amendamente la
legislație

3

2

2

(3+2)x2

10

9.

Furturi, stricăciuni

6

3

2

(6+3)x2

18

10.

Riscul condițiilor meteorologice nefavorabile

6

3

4

(6+3)x4

36

Cu cât scorul este mai mare, cu atât riscul
este mai semnificativ; prin urmare, riscurile
cu prioritate ridicată prezentate în exemplu
sunt: riscul de condiții meteo nefavorabile (36),
riscul de intrare pe piață a noilor concurenți
(20), iresponsabilitatea angajaților, neglijența
(18), furturile, stricăciunile (18) și creșterea
costurilor neprevăzute (18). Riscurile identifi267

Pierderi
Calcul Scor
potențiale
total (Bk)
(B3)

cate în planul de afaceri ar putea fi descrise
într-o hartă a riscurilor. O hartă a riscurilor
se face pe baza a doi parametri: probabilitatea
apariției unui risc și a pierderilor potențiale
(vezi Figura 8).
Zonele roșii și roșii închise din harta
riscurilor reprezintă riscurile care trebuie
abordate imediat, deoarece consecința ar
268
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posibile catastrofe ecologice. Zonele galbene
și verzi reprezintă riscurile care cauzează
mai puține probleme, însă întreprinderea
nu poate să uite aceste riscuri. Zona de risc
scăzut (minim) prezintă un nivel relativ scăzut
al pierderilor. În zona cu risc ridicat, pierderile
depășesc profitul sau sunt egale cu profitul.
În cel mai rău caz, antreprenorul riscă să
acopere doar cheltuielile de afaceri, în timp ce
în cel mai bun caz - antreprenorul câștigă un
profit nesemnificativ, ceea ce nu este suficient pentru a rambursa împrumuturile sau a
extinde afacerea.

1 — 9 Riscuri scăzute
(minime)

PIERDERI POTENȚIALE

10 – 18 – riscuri
medii (medii)
19 – 27 – Riscuri
mari (critice)

nesemnificative
1

mici 2

admisibile
3

medii
4

mari
5

foarte mari
6

foarte mare 6

6

12

18

24

30

36

mare 5

5

10

15

20

25

30

medie 4

4

8

12

16

20

24

nesemnificativă 3

3

6

9

12

15

18

mică 2

2

4

6

8

10

12

foarte mică 1

1

2

3

4

5

6

28- 36 – Riscuri
foarte mari (catastrofice)
PROBABILITATEA APARIȚIEI
RISCULUI

putea fi catastrofală. Zona critică de risc
reprezintă pierderi potențiale care sunt mai
mari decât profitul estimat, în timp ce în cea
mai gravă situație pierderile ar putea atinge
valoarea așteptată a veniturilor. Zona de risc
catastrofică (nepermisă) reprezintă pierderi
potențiale care depășesc un nivel critic și, în
cel mai rău caz, pierderile ar putea atinge
valoarea proprietății deținute de întreprinzător. Riscul catastrofal inevitabil duce la
prăbușirea, falimentul și lichidarea întreprinderii. Riscul catastrofal reprezintă situații în
care viața oamenilor este în pericol sau sunt

Fig. 8. Harta riscurilor
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1 — 9 Riscuri
scăzute (minime)

PIERDERI POTENȚIALE

10 – 18 – riscuri
medii (medii)
19 – 27 – Riscuri
mari (critice)

PROBABILITATEA APARIȚIEI
RISCULUI

28- 36 – Sehr hohes
(katastrophales)
Risiko

nesemnificative
1

mici 2

foarte mare
6

3.; 7.; 9

mare 5

5.

admisibile 3

medii
4

mari
5

10.

Ele ajută la definirea diferitelor niveluri de
risc, de exemplu riscuri nesemnificative,
ridicate și inutile. Analizând scorurile de risc,
antreprenorul decide care dintre riscuri necesită măsuri de reducere și care nu. Riscurile
care depășesc nivelul de risc acceptabil stabilit
de întreprinzător trebuie să fie cu siguranță
reduse și cu cât este mai mare riscul, cu atât
mai devreme trebuie redus.

Informațiile prezentate în Figura 10 ar putea fi utilizate în determinarea riscurilor care necesită
măsuri de reducere a riscurilor și care nu

medie 4
nesemnificativă 3

foarte mari
6

Harta riscurilor (Figura 9) arată că din cele
zece riscuri identificate, cinci sunt în zonele
ridicate, în timp ce riscul de condiții meteorologice nefavorabile se află în zona de risc
catastrofic.
După evaluarea riscurilor, trebuie efectuată o analiză a scorului de risc în a treia etapă
a managementului riscului - riscurile trebuie
comparate cu standardele de acceptare a
riscurilor sau cu criteriile de acceptabilitate.

8.

2.
4.

mică 2

6.

1.

TIP DE RISC

MĂSURI

RISC DE FINANȚARE

Riscuri foarte mari
(catastrofice)

Măsuri de reducere a
riscului sunt necesare

Riscul de transfer

Riscuri mari (critice)

Măsuri de reducere a
riscului sunt necesare

Retenția sau transferul
riscului

Riscuri medii (medii)

Riscul necesită atenție

Retenția sau transferul
riscului

Riscuri scăzute
(minime)

Nu este necesară nici o
măsură directă

Retenția riscului

foarte mică 1

Numerele riscurilor identificate:
1. - Riscul intrării pe piață a noilor concurenți
2. - Scăderea cererii de pe piață
3. - Iresponsabilitatea angajaților, neglijența
4. - Erori și defecțiuni ale mașinilor și echipamentelor
5. - Materii prime inadecvate
6. - Pericol de degradare a mediului
7. - Creșterea costurilor neprevăzute
8. - Modificări nefavorabile ale impozitelor și modificări ale legislației
9. - Furturi, daune
10. - Riscul condițiilor meteorologice nefavorabile

Fig. 10. Acțiuni recomandate în managementul riscului în funcție de gradul de risc

Abb 9. Exemplul unei hărți cu riscuri
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tapa finală de gestionare a riscurilor care trebuie prezentată în planul de afaceri este elaborarea
măsurilor de reducere a riscurilor. Astfel de măsuri ar putea fi împărțite în trei categorii: preventive, administrative și compensatorii:
ÝÝ

măsuri preventive de reducere a riscurilor - măsuri de precauție în timp
util destinate evitării evenimentelor
dezastruoase și pierderilor potențiale,
de exemplu respectarea reglementărilor privind securitatea muncii și a
reglementărilor privind siguranța în
caz de incendiu, stabilirea rezervelor
(de exemplu semințe, combustibil),
construirea unui sistem de ameliorare
a terenurilor, instalarea unui sistem
de alarmă, diversificarea furnizorilor,
colectarea și analiza informațiilor,

ÝÝ

ÝÝ

studii etc.;
măsuri administrative de reducere
a riscurilor - măsurile sunt luate de
guvernele naționale sau locale pentru
a controla răspândirea dezastruoasă a
daunelor;
măsuri compensatorii de reducere
a riscurilor - care vizează compensarea parțială a daunelor, de exemplu
asigurarea, constituirea de fonduri de
rezervă pentru acoperirea pierderilor
cauzate de riscuri, subvenții naționale
etc.

ÝÝ

ÝÝ

programelor de măsuri preventive, implementarea cărora trebuie controlată
și revizuită periodic, având în vedere
schimbările care au avut loc;
reducerea pierderilor - măsuri
menite să reducă valoarea potențială
a unei pierderi. Pentru a reduce o
pierdere potențială, întreprinderea
trebuie să se concentreze asupra
minimizării activităților negative care
duc la pierderi;
asigurare - întreprinderea participă la

ÝÝ

ÝÝ

acoperirea pierderilor prin transferarea responsabilității unui risc către o
societate de asigurări;
auto-asigurare - fondurile de securitate proprii sunt create pentru a
acoperi pierderile suferite;
transferul de risc, altul decât asigurarea - de exemplu acoperire împotriva riscurilor - protecția împotriva
pierderilor, încheierea contractelor de
închiriere a spațiilor.

Un crescător de plante recunoaște că:
“Afacerile cu plante medicinale sunt instabile. Întreprinzătorii sunt dependenți atât

În managementul riscurilor, accentul
principal trebuie pus pe măsurile preventive
menite să reducă probabilitatea apariției
riscurilor. Ambele măsuri tehnice și organizatorice ar putea fi luate pentru a reduce riscu-

rile. Alegerea unei măsuri se leagă în principal
de cauza riscului. Care este cel mai important:
trebuie evaluată capacitatea reală a măsurii
alese pentru a reduce riscul.

ĎĎ de condițiile meteorologice, cât și de factorii de decizie care adesea preferă să interzică

ceva și nu să depună eforturi pentru a face ca legile să fie adoptate în interesul fermierilor letoni (exemplu din Letonia). De aceea este bine ca după o iarnă severă și o vară
secetoasă, când recolta nu este bună, am obținut venituri de la o farmacie veterinară
și o fabrică de ceară de albine. Aceasta înseamnă că întreprinzătorii care se ocupă de
producția de plante medicinale trebuie să ia în considerare diversificarea activității lor
agricole.”

Următoarele tehnici de gestionare a riscurilor sunt de luat în calcul:
ÝÝ

evitarea sau refuzul riscului. Această
tehnică de gestionare a riscurilor este
foarte eficientă dacă există o probabilitate mare de a suferi pierderi sau o
pierdere potențială mare, iar evitarea
unor situații riscante este cea mai
bună și singura alternativă reală;

ÝÝ

ÝÝ
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asumarea riscului de către sine pierderile sunt acoperite din fondurile
proprii ale întreprinderii;
evitarea pierderilor - se iau măsuri
pentru a reduce probabilitatea apariției riscurilor. Aplicarea tehnicii este
asociată cu elaborarea și introducerea

Proiectând măsurile de reducere a riscurilor, antreprenorul trebuie să țină seama de
faptul că implementarea măsurilor implică
investiții; prin urmare, costurile de evitare și
reducere a riscurilor trebuie să fie înscrise în

buget în paralel.
Se recomandă ca prezentarea măsurilor
menite să reducă riscurile identificate să fie
trecute într-un tabel (vezi Tabelul 53).
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Cum se planifică o afacere?

Cum se planifică o afacere?

Schițarea capitolelor din planul de afaceri

Schițarea capitolelor din planul de afaceri
ANEXE

Gestionarea riscurilor identificate (Tabelul 53)
RISCURI

MĂSURI DE REDUCERE A RISCURILOR

PROIECȚIA COSTURILOR DE EVITARE A
RISCULUI, EUR

Furturi, daune

Asigurări; control mai strict; introducerea unui sistem de securitate

1500.00

Erorile și defecțiunile mașinăriilor și echipamentelor

Verificarea mașinilor/echipamentelor;
instruirea angajaților

500.00

...

...

...

Anexele includ copii ale documentelor,
scheme, tabele, diagrame, studii de piață,
analiza concurenților, contracte, licențe,
certificate, brevete etc. care susțin faptele și
constatările prezentate în planul de afaceri.
Anexele conțin, de obicei, informații care
nu trebuie neapărat să fie plasate în textul

Se recomandă atașarea următoarelor documente în anexe:
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
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planului de afaceri. Numai documentele care
pot crea interesul potențialilor investitori
trebuie plasate în planul de afaceri. Celelalte
documente ar putea fi descrise pe scurt. În
textul planului de afaceri trebuie să se facă
referire la anexe

CV-urile managementului;
rezultatele analizelor de piață;
specificațiile produsului, fotografii;
prospecte de publicitate;
hartă cu locația întreprinderii;
contracte de închiriere;
cele mai importante contracte - contracte de afaceri, contracte de furnizare

ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
ÝÝ
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de materii prime, contracte de cooperare, contracte de asigurare etc.;
brevete, licențe etc. care aparțin
întreprinderii;
articole despre întreprindere;
calcularea costurilor de producție;
rapoartele anuale din anul precedent
etc.

NOTIȚE

